






গৌড়-বিব্রণ 
[ বরেজ্জ-অন্সন্ধানসমিতি-সঙ্কলিত । ] 

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত । 
প্রথম ভাগ--ছ্বিতীয় খণ্ড । 

শৌড়লেখমাল। 
[ প্রথম স্তবক |] 

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় । 

রাজসাহী 
বরেন্্র-অন্ুসন্ধান-সমিতি হইতে 

শ্রীস্থরেশ্বর বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক প্রকাশিত 

১৩১৯। 

[ সব্বন্বত্-সংরক্ষিত ] 

মুল্য তিন টাক1। 



কলিকাতা, 

৮৬ নং লোয়ার সাকু'লার রোড, চেরি প্রেস পিমিটেড, হইতে 
শীতুলমীচরণ দাস কর্তৃক মুদ্রিত। 



সম্পাদকের নিবোন | 

গৌঁড়লেখমালা তিনটি স্তবকে তিন অংশে গ্রকাশিত হইবে। প্রথম স্তবকে গাল. 
নরপালগণের তাঅশামন ও তাহাণিগের শাদন-দময়ের কতিগরন শিলালিপি প্রকাশিত হইল। 

দ্বিতীয় স্তবকে ঠাহাদিগের শামন-মময়ের অন্তান্ত লিপি এবং বর্শী-রাজগণের ও মেন-রাজগণের 

লিপি প্রকাশিত হইবে। তৃতীয় স্তবকে পাঠান-স্থলতানগণের শামন-সময়ের যে মকল লিপি 

সননিবিষ্ট হইবে, অধ্যাপক গোলাম ইয়াজদীনী এম-এ, মহাশয় তাহার সঙ্কলন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 

গৌড়লেখমালা-মন্কলনে, উদ্ধত গাঠের ও বযাথ্যার গরীক্গাকার্ধো, এবং গাদ-টাকায় উন্নিখিত 

প্রমাণাবলীয় অন্ুন্ধানে অধ্যাপক শ্রীশচন্ত্র শান্্ী বি-এ, অধ্যাপক গিরিশচন্ত্র বেদাস্ততীর্ঘ, 

অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বাক এম-এ, অধাপক রমাগ্রসাদ চন্দ বি-এ, ও শ্রীযুক্ক সতীশচ্ত্ 

সিথ্ান্তভৃষণ সময়ে সময়ে সম্পাদকের সহায়তা-দাধন না করিলে, এই শ্রমসাধ্য কার্ধয অল্প সময়ে 

এতদুর অগ্রসর হইতে পারিত না। গৌঁড়লেখমালা"দস্কলনে প্রবৃত্ত হইয়া, অনেক লিপির 

অনেক স্থানের পূর্বগ্রচলিত পাঠের ও ব্যাথার পুনরালোচন| করিতে হইয়াছে। যে সফর স্থলে 

রাজেন্ত্রলাল, উমেশচন্ত্র, হরগ্রসাদ, নগেন্ত্রনাথ, মনোমোহন প্রমুখ স্বদেশের মবিখাত পুরাতন্ব- 

বিশারদগণের এবং উইল্কিন্ন, কোলক্রক্, কিল্হ্ণ, হর্ণলি, হুল্জ্, ভিনিস্ প্রমুখ বিদেশের 

তুবনবিখ্যাত মনীধিগণের সম্পাদিত পাঠ ও ব্যাখ্যা গৃহীত হইতে পারে নাই, তাহার কারণ ও 

প্রমাণ বিশ্ৃতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে; এবং যে সকল গ্রন্থ হইতে প্রমাণাদি মক্কলিত হইয়াছে, 

ঘথাস্থানে তাহারও পরিচম মনিবিষ্ট হইয়াছে। এরপ গ্রন্থ প্রকাশের এই প্রথম প্রয়াসে বঙ্গ- 

স্ািতোর কিছুমাত্র উপকার সাধিত হইলে ৪, সকল শ্রম মফল হইবে। অলমতি বিস্তুরেণ। 

এস আসিব 
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সূচীপত্র । 

বতরণিকা,__-গৌডলেখ মালা-সম্কলনের প্রয়োজন,--শিলালিপির ও তাস্্পট্রলিপির উত্তাবনা,-- 

তাত শাসনের সম্পীদন-রাঁতি সম্বন্ধে শাস্্ীয় ব্যবস্থা,_-প্রাচীন লিপি হইতে এতিহাসিক তথা- 

সঙ্কলনের প্রয়োজন,--বঙ্জলিপির বিকাশ-পদ্ধতির পরিচয় লাভের প্রধান উপায় রে 

ধন্মপালদেবের তাঅশাসন,__ম'লদহের অন্তর্গত খালিমপুরে আবিষ্কৃত, প্রথমে ছগীয় 
উমেশচন্ত্র বটবাল এম-এ কর্তৃক পাঠ উদ্ধত ও পরে অধ্যাপক কিলৃহ্ণ কর্তৃক সংশোধিত ও 

ধ্যাথাত,_-“মাৎস্তন্তায়” নামক অরাজকতা দূর করিবার জন্য প্রকৃতিপুপ্ত কর্তৃক গোপালদেবের 

রাজপদে সংস্থাপিত হইবার কাহিনীর সহিত তারানাথের গ্স্থোক্ত জনশ্র।তর সামগ্রস্তা ... 

কেশব-গ্রাশস্তি,_ধন্মপ।লের ২৬ রাজা-সংবৎসরে বোধগয়ায় “চতুম্্ণ মহাদেব” প্রতিষ্ঠার ও 

পুক্ষরিণী খননের বিবরণঘুক্ত শিলালিপি,-ক নিংহাম কর্তৃক আবিষ্কত,_রাজেন্দ্রলাল কর্তৃক 

পাঠোদ্ধার-সাধনের 0৮1, নীলমণি চক্রবত্তী এম-এ কর্তৃক উদ্ধত গাঠ ও ব্যাখ্যা.-_-এই শিলা- 

(লিপির রচনাকাল ইহাতে উল্লিখিত “জন্ম” নামক যুর্জীর ও “চতুশুখ মহাদেবের” পরিচয় 

দেবপালদেবের তাআ্শাসন, য় 'পরনগরে কণেল ওয়াটসন কর্তক আবিষ্কত,- উইশ্রকিল 
কর্তৃক প্রথমে পঠিত ও বাখ্যাত,-ষল তাতরফলকের অভাবে, সৌসাইটি-প্রকাশিত লিখোগ্রাফ 

অবলঙ্গনে অধ্াযাপ্ধ কিলহর্পের গাঠোগ্ধার-চেষ্ট টা রর 

বীরদেব-প্রশস্তি ঘোবরাবা গ্রামে কাতপ্তণ কিটো কর্তৃক আবিষ্কত,ব্যালাশ্টাইন্ সর 

পঠিত, অধাপক কিলহণু কর্তৃক পুনরালোচিত,_-বৌদ্ধষতি বীরদেবের জীবনকাহিনী, 

দেবগালদেবের শীসন-সময়ে বোদ্ধ-শিক্ষার অবস্থা রা রা 

নারায়।পালদেবের তাত্রশাসন,--ভাগলপুরে আবিষ্কত-_রাজেজ্দলাল কর্তৃক প্রথমে পঠিত, 

ডাক্তার হুল্জ, কর্তৃক পুনরালোটিত১--ব্যাখ্যা-সম্পাদনের সমালোচনা, পাল-রাজবংশের 

বংশতালিক1 সন্ধদ্ধে প্রচলিত সিদ্ধান্তের পুনরালোচনার প্রয়োজন ৪ ৪ 

গারুডন্তত্ত-লিপি, মঙ্গলবারি হাটের নিকটে আবস্থিত,_.উইল্কিন্স কর্তৃক আবিষ্ক'ত ও পঠিত,-- 

অধাাগক কিল্হর্ণ কর্তক সংশোধিত পাঁগের পুনরালোচনা”-পালবংশীয় ছিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও 

পঞ্চম ন্রপালের মন্্রিবংশের পরিচয়,৩৬ৎকাল-সম্পাদিত বিবিধ বিজয়-ব্যাপার ৫ 

গোপালদেব-নামীঙ্কত পস্ুরলিপি, বাগীশ্বর।লিপি,নালন্দায় আবিষ্কত,-যহাযহো- 

পাধ্যায় হরপ্রস্ণদ শান্্ী কর্তক পঠিত,--নীলমণি চক্রনন্তি কর্তৃক প্রকাশিত-দ্বিতীয় গোপাল- 

দেবের শীসনকাল-বিজীপক লিপি রর ১ 

গোপালদেব-নামাঙ্কিত প্রস্তরলিপি,_ শক্রসেন নাখক রি কর্তৃক বুদ্ধমুস্তি প্রতিষ্ঠার বিবয়ণ- 
যুক্ত প্রস্তরলিপি,_বুদ্ধগয়াধামে ভূগতখননে আবি,ত৮-নীলমণি চক্রবপ্তি কর্তৃক প্রকাশিত 

প্রথম মন্তীপ.1,দাবের তাআ্রশাসন,_ দিনাজপুরের অস্তগত বাণগড়ের ধ্বংসাবাশেষমধ্যে প্রান্ত, 

_ অধ্যাপক কিল্হ্ণ কর্তৃক পঠিত, নগেন্জরনাথ কর্তৃক পুনরালোচিত,-_কাঙ্সোজয়াহ্বয়জ 

শৌড়পতির দিনালপুর-সস্তলি[প্র সহিত লক্বন্ষ-নিটার . ** রা 

শা চ 

৯---২৮ 

৯৯ ৩৭, 

১০৫০ 

£৫-৮৫এ 

৫৫৮৬৪ 

১০০৮৫ 

৮৬7৮৭ 

চচাশি৯৬ 

৯১-্প১৬৩ 



9০ 

বালাদিত্য-প্রস্তরলিপি,টপ্রথম মহ্হীপালদেবের ১১ রাজ্য-সংবৎসরে নালান্দায় জীর্ণ মন্দির 

সংস্কারের পরিচয়বিজ্ঞাপক বৌদ্ধলিপি,__কাপ্তান মার্শাল কর্তৃক প্রথমে আবিষ্কৃত,_-ব্রোডলে 
কর্তৃক পুনরাবিষ্ত- নীলমণি চক্রবস্তি কর্তৃক প্রকাশিত **, ৫ /- ১৯১-১৯৩ 

মহীপালদেব-প্রস্তরলিপি,_সারমাথের ধ্বংসাবখৈষমধ্যে আবিষ্কৃত ১০৮৩ সম্থতের প্রস্তরলিপি, 

প্রথম মহীপালদেবের সঙয়বিজ্ঞাগক)-জোনাথন স্কট কর্তৃক প্রথমে বিজ্ঞাপিত,-ডাক্তার 

হুলজ. কর্তৃক পঠিত,লিপিতাৎপধধয-নিণয়ার্থ বরেন্দ্র-অন্ুসন্ধান-মমিতি কর্তৃক সারনীথে 

তথ্যান্সন্ধান,-_-তথায় মহীপালদেবের কীর্ডিচিহ রঃ রা রা 

নয়পালদেবের শাসন-সময়ের প্রস্তর-লিপি,_গয়াধামের ইারকা -মন্দিরজিপি,- 
কনিংহাম কর্তৃক আবিষ্ক ত,যনোযোহন চক্রবপ্থি কর্তৃক পঠিত,_নয়পালদেবের শীসন-সময়ে 

গয়াধামে হিন্দুশিক্ষার ও হিন্দুধঙ্মের অবস্থা-বিজ্ঞাপক শিলালিপি রঃ ১৮ :১১৪-১২৩ 

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তাতশাসন,_-দিনাজপুরের অন্তর্গত আমগাছি গ্রাষে ১৮০৬ খৃষ্টাবে 

আবিষ্ক ত;কোলক্রকু ও হর্ণলি কর্তৃক আলোচিত, _মহীধর শিল্পির পুত্র শশি[দেব] কর্তৃক 

উৎকীর্ণ **৮ ১২১--১২৬ 
বৈদাদেবের তাঅশাসন,_বারাণসীধামের কট কমেনি গ্রামে আ বি [তি”-অধ্যাগক 

ভিনিস্ কর্তৃক উদ্ধত পাঠ ও ব্যাখ্যার সমালোচনা সমন্বিত **. রঃ ১১, ১২৭--১৪৬ 

মদনপালদেবের তাঞরশীসন,__দিনাজপুরের অন্তর্গত মন্হলি গ্রামে আবিষ্কত,-সাহিত্য- 

গরিষৎ-পত্রিকায় ও বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাটির পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠের ও বাখ্যার 

সমালোচনা সম ন্বিত ১, ১৯. ১৭, ১, ।,.:১৪৭-১৫৮ 



অবতরণিক!। 

এ পর্যাস্ত সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত যে সকল পুরাতন শিলালিপি এবং ধাতুপট্রলিপি আবিষ্কৃত 

হইয়াছে, তন্মধ্যে যাহার সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান আছে, তাহার সংখ্য। 

নিতান্ত অধিক না হইলেও, কোন্ লিপি কোন্ গ্রন্থে বা প্রবন্ধে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার সন্ধান 

লাভ করিতে পরিশ্রান্ত হইতে হইত। অধ্যাপক কিল্হর্ণের * চেষ্টায় এই অস্থবিধা 

কিয়্ৎপরিমাণে বিদুরিত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গভাষা মাত্র অবলম্বন করিয়া, এই সকল পুরাতন 

লিপির সম্যক পরিচয় লাভের উপায় নাই। তজ্জন্ত লেখমাল! সঙ্কলনের প্রয়োভন অঙ্গতভৃত 

হইয়াছে। 

আরও একটি কারণ আছে । যে সকল পুরাতন লিপির সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ 

সম্পর্ক বর্তমান থাকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সহিত বরেন্ত্রমগুলের সম্পর্কই সর্বাপেক্ষা 

অধিক। কারণ, তাহার সহিত বরেন্ত্রমগুলের [ পালবংশীয় এবং সেনবংশীয় ] নরপালগণের 

সম্পর্ক বর্তমান আছে; অনেক লিপি বরেন্ত্রমগ্ুলেই আবিষ্কৃত হইয়াছে; এবং অনেক লিপির 

প্রকৃত মন্দ হদয়জম করিতে হইলে, বরেন্ত্রম গুলের বিবিধ বিপ্লব-কাহিনীর তথ্যানুসন্ধান করিতে 

হয়। এই সকল লিপি একত্র সঙ্কলিত না হইলে, গৌড়-বিবরণ সঙ্কলনের চেষ্টা সর্বাংশে 

সফল হইতে পারে না। 

এই লেখমালায় যে সকল প্রাচীন লিপি সঙ্কলিত হুইল, তাহা ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হুইবার 

যোগ্য। এক শ্রেনী "শরিশাপিশি" এবং অপর শ্রেণী “তাভ্রপট্রলিপি”, নামে কথিত হইতে পারে। 

“তাম্পক্টলিপি* অপেক্ষা “শিলাজিপির” সংখা অল্প । কিন্তু বঙ্গ-লিপির বিকাঁশ-পদ্ধতির আলোচনা 

করিবার পক্ষে “শিলালিপির” মূল্য অধিক বনিয়াই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। কারণ, তাহাতে 

অক্ষরগুলি অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্টভাবে উৎ্কীর্ণ। 

শিলাপটে এবং ধাতুপট্রে লিপি উতৎকীর্ণ করা ইবার প্রথা কত পুরাতন, তাহার আলোচনার 

.. শিপ শ্পটিশীিিতশশদশ শীলা িশিিতিশিসত টি শী পাপী পাটি ২৮ শশী শশী িিশিটিশীশশিপশাািশাশি শীত 
০১১ েপিগাসপাি শপ শশশিশিসিশিশাটীটিটিশপিপাস্পাসি 
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হইবার পরেও অনেক লিপি আবিষ্কত হইয়াছে । স্ৃতরাং ইহাতেও অসুবিধা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইতে গারে নাই। 



লেখমালা । 

প্রবৃত্ত হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই। কারণ, এখনও বঙ্গদেশে কোনও অতিপুরাতন লিপি 
আবিষ্কত হয় নাই। এ পর্যন্ত যতদুর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে ধাতুপট্রলিপি অপেক্ষা 

শিলাপট্রলিপি যে সমধিক পুরাকালে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় ভারতবর্ষের নান! 

স্থানে পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া! গিয়াছে । তাহার কারণ কি, তাহ! কোৌতুছলের বিষয় হইয়া! 

রহিয়াছে । 

এই কৌতুহল চরিতার্থ করিবার আশায় তথযন্থসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া] যায়,-_ 

শিলাপট্টে উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপিগুলি এক শ্রেণীর, এবং ধাতুপটে উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপিগুলি 

পৃথক্ শ্রেণীর,__পৃথক্ প্রয়োজনে, পৃথক্ সময়ে উদ্ভাবিত । 

শিলাপটে উত্কীর্ণ প্রাচীন লিপিগুলি কোন না কোঁন শ্রেণীর ম্মারক-লিপি। তাহাতে 

কুল-প্রশস্তি, রাঁজাজ্ঞা, ব্যক্তিগত-পুণ্যবীন্ডি-ঘোঁষণ!, বিজয়-গৌরব অথবা উৎসব-ব্যাপার উৎকীর্ণ 

হইত। তাহা স্থাবর” বলিয়াই কথিত হইতে পারে। কারণ, তাহা! এক স্থান হইতে অন্ত 

স্থানে--একের নিকট হইতে অন্তের নিকটে-_পুৰঃ পুনঃ স্থানাস্তরিত বা হস্তাস্তরিত হইবার 

প্রয়োজনে উদ্ভাবিত হয় নাই । 

ধাতৃপটে উৎকীর্ণ 'প্রাচীন লিপিগুলি সেরূপ নহে । তাহা দানপত্ররূপে অথব৷ ক্রয়বিক্রয়- 
ব্যাপারের নিদর্শনপত্ররূপে--একস্ঠান হইতে অন্ত স্কানে, একের নিকট হইতে অন্তের নিকটে,_- 

পুনঃ পুনঃ স্থানাস্তরিত বা হস্তাস্তরিত হইবার প্রয়োজনেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। স্তরতরাং এই 

শ্রেণীর লিপির নিয়ত এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার সন্তাবনা ছিল না। যে প্রদেশের সহিত 

তাহার যথার্থ সম্বন্ধ, তথা হইতে বহুদূরবন্তী স্বানেও তাহা অনেক সময়ে আবিদ্ভুত হইয়াছে । 

এই শ্রেণীর লিপি ধাতুপটে উতৎ্কীর্ণ করাইবার প্রথা কত পুরাতন, এখনও তাহ! নিঃসংশয়ে 

নির্ণীত হইতে পারে নাই। যে লিপি সর্ধপ্রাগান বলিয়া কথিত হইতেছে, সেরূপ একখানি 

তাত রপট্রলিপি * বরেন্দ্রমগুলেই আবিক্ষত হইয়াছে । তাহ! প্রথম কুমারগুপ্তের শাসন-স্ময়ের 

১১৩ গুপ্ত-সংবসরে [ ৪৩৩ খৃষ্টাব্ধে ] উৎ্কীর্ণ ভূমিদানপত্র। এরূপ ভূমিদানপত্র “তীআ্রশাসন*- 

নামে, অথবা কেবল "শাসন্”-নীমেও অভিহিত হইয়া থাকে । «শাসন”-শৰের ব্যাখ্যা করিতে 

গিয়া, “মিতাক্ষর।”-টাকায় বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়া গিয়াছেন,_-ইহা দ্বারা ভবিষাৎকালের 7" তবুন্দ 

অনু-শাসিত হইবেন বলিয়া, ইহার নাম “শাসন” হইয়াছে । যথা,-_ 

“মিিজ্ছন্লী ললিচ্যন্নলী লজলম: আলল ।৮ 
পপ পাপা পপ পপ 

* রাজসাহীর অধীন নাটোর মহকুমার অন্তগত ধানাইদহ গ্রামে এই তাআপক্টলিপি একটি পুষ্ষরিণী-খননকালে 
আবিষ্ষত হইবার পর, নাটোরের উকীল পরম স্েহাম্পদ শীমান্ জগর্দীশ্বর রায় আমাকে ইহার সংবাদ দান করেন। 

জমিদার শ্রীনুক্ত মৌলবী এরশীদ আলি খা চৌধুরী তাঅপন্টখানি আমাকে প্রদান করিবার পর, আমীর অন্থুম তিক্রমে 
তরীমুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধায় ইহার পাঠোদ্ধার করিয়া, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় [ ষোড়শ ভাগ ১১২ পৃষ্ঠা] 
প্রকাশিত করিয়াছেন। 



অবতরণিক!। 

কিরপে এই সকল “শাসন” উৎকীর্ণ করাইতে হইবে, যাজ্ঞবন্বা-সংহিতায় [ আচারাধ্যায়ে 

রাজধন্ম-প্রকরণে ] তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া বাঁয়। তাহাতে লিখিত আছে-_ 

ভবিষ্যতে যে সকল সাধু নরপাল আবিভূতি হইবেন, তাহাদের অবগতির জন্য, রাজা ভূমি দান 
করিয়া, তাহার একটি লেখ্য প্রস্তত করাইবেন। পটে অথবা তাত্রপটে রাজমুদ্রা-পরিচিহ্নিত 

করিয়1, রাজা ভাহাতে আত্মবংশের কীর্তিকলাঁপের উল্লেখ করাইবেন। যথা ১ 

“ভৃকল্রা লুলি লিনরন্ত না জলা জীভ্যন্ত জাহরন্। 

শ্লাালিমল্লনি-ঘকিল্পালায্ব সাঘিন: ॥ ইত ॥ 
ঘট না লাই না ঘ-মুরীসহিত্রিদ্কিন । 

ক্সমিৰ্িত্ঞাকলী নগ্ঞালাল্লালত্্ব লক্বীঘলি: ॥ ২৫৩. ॥ 

সলিমন্কহীলাযা ভালক্ছকীদন্ধাল | 

হ্ত্বক্বন্দাঘজ্লল মাঘল ভাহ্সল্ হিঅহ্ন্” ॥ ই২০ ॥ 

টাকাকার বিজ্ঞানেশ্বর এই শান্্র-বাক্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, প্রসঙ্গ ক্রমে তৎকাল-প্রচলিত 

রীতির পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিত গ্রিম়্াছেন,--“কার্পাস-নির্মিতি পটে 

অথব। তাত্রপটে বা! ফলকে প্রপিতামহ-পিভামহ-পিতৃদেবের বংশবীর্য্যশ্রতাদি-গুণাবলীর এবং 

আত্ম-গুণাবলীর উল্লেখ করাইয়া, গ্রহীতার এবং দত্তভূমির পরিচয়স্থচক সীমাচিহ্কাদির বিবরণ 

লিখাইয়া, গরুড-বরাহাদি-চিহ্ুসংযুক্ত ন্বকীয় রাঁজমুদ্রী৷ সংযুক্ত করাইয়া, শক-বতসরের এবং আপন 

রাজ্যাবের উল্লেখ করাইয়া, রাজ তাত্্রশাসন স্থুপম্পন্ন করাইবেন । যথা)-- 

“জানীমিজ 2, নাহল, দন্বজী না, গ্সান্ধালী অত্ান্, সঘিলামন্-পিলামত্ত- 

পিনূন্, বস্থৃনন্বলত্আাঘনন্তা অবীষ্্স্নািযুষ্যীদব্লদুল্রজ, গ্মমিলভ্যান্লাল, 
ত্ব-সজ্হান্ দনিনস্থীনা সলিন্সস্থদবিলান্য হালক্জ্কীদনহ্যন ম্বামিউীত্স, সনিন্থপ্পান, 
হুনি সনিমত্বী লিঅন্ম:) নব্য ভ্পক্জাবিনিৰ্লাকা, ভীতন বুনি ভান আলাহি, লহ জ্জুভু:, 

ছিহান ক্মনলনি ছু: ; লতানাহী লিনন্গান নন্যহিলাহভ্ব নত্তীদন্রধাল ; ক্মমৃজ্লতা 
ন্বিবনীওয ম্বান: জল ত্রা, দুনী$ঘুজন্রানভ্ীনানলিনন্দীল ঘুনসাহি লিনন্লীল-হিলাযা 

অ নভ্াঁ; হন স্সানা্ে লহী-লাহ-অবাই: বন্বাব্লিল লুল ন্নাঘিজ- -মানষন্থানাল্ 
নকিশ্রন্সপ্র ; জলন্বহ্ঘীন ব্বস্থব্ব-লিত্বিনন, লন ল অযনন্ধনান্দ: অমুল্দঘক্ষত্য অহৃলী- 

মহিন্িব্বিললিন্সঘনল ঘম্সন্স যু্ধা; জাকীন লব দ্রিন্িিল, মকজননানীন-কৃদষ্ঘ মনল্যহ- 
কব স্ব জাল, অ্ন্ছভত্বীতহালাতিলা ঘল্ল্স, জমুত্জা মহ্ভ-াহাত্াভি-দমীননি 
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নন্ষি-স্তিক্ষিন গ্সক্িন ; হ্দিং ভি, সান, জ্বিত্যন্নী মন্রিচ্যন্লী লুল: আসল; 

বানাক্জুতীবূালনিনি, স্বারন জাহ্হীল্ মন্ীণনি ল লীলঘলি: বন্বিবিমন্থাবি- 

জ্লাহিত্বা ন বন জলন্িন্। 

জন্তিবিল্বস্জাহী নু মবরল্ অ স্হ্য জব্বজ:। 

কর্থ বাপ্পা লাতিন: ঘ কিত্ন্ হাজ-ম্াললল্ ॥ 

ঘুনি ব্সব্যাল্। ভাললানধাত্ হালদৰী ঘিদ্ব, মআমলন্জা্যা লীনাজিল্তদ্বনা 

দব্বানিঘ্বযাঘল্।৮ 

তাম্রশাসনগুলি যে এইরূপ ভাবেই সম্পাদিত হইত, তাহার পরিচয় সকল তাআশামনেই 
কিছু কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় । সংস্কৃত কাব্যাদিতেও তাহার পরিচয়ের অভাব নাই। "শিশুপাল 

বধ” কাব্যের চতুর্দশ সর্গের ৩৬ শ্লোক তাহার একটি স্গপরিচিত নিদর্শন । যথা, 

“ক হকহ্নজনলিক্ুয়াঘল: দাক্যাষল-ঘলানঙ্ামন: | 

সা-্সক্সাক্বনসলাধ্ানহ্যিন নিসঘাহ্জন লুযন্ধী নৃন্ব: ॥৮ 

কোন্ সময় হইতে, কিরূপ ঘটনাঁচচ্ক্রে, এই শ্রেণীর লিপি-ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার 

কোনরূপ লিখিত প্রমাণ অগ্ভাঁপি আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং ভৎসম্বন্ধে জোনরূপ অন্রাস্ত 

সিদ্ধান্তের অবতারণ! করিবার উপায় নাই । 

যে দেশের লিখিত. ইতিহাস বর্তমান নাই, সে দেশের পূরাতত্ব সঙ্কলিত করিতে হইলে, এই 

শ্রেণীর পুরাতন লিপিকে প্রধান উপাদান বলিয়াই শ্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং শতবর্ষ পুব্বেই 
পুরাতন লিপির পাঠোদ্ধারের জন্য নাঁনা চেষ্টা প্রবর্তিত হইয়াছিল । তাহা ক্রমে ক্রমে ৯জ্ঞানিক 

প্রণালীতে পরিচালিত হইয়া, অনেক পুরাতন-লিপির প্রকৃত পাঠ জনসমাজে স্থপদি -হ করিয়া 

দিয়াছে । এই শ্রেণীর লিপি “ইতিহাস” বলিয়া কথিত হইতে পারে না;-_সেরূ” প্রয়োজনেও 

ইহা উদ্ভাবিত হয় নাই। তথাপি ইহাতে প্রসঙ্গ্রমে সমসাময়িক নানা বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছিল 
বলিয়া, ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় নাই । এই সকল লিপির পাঠোছারে ও ব্াখ্যাকার্ষো 

পাত্ডিত্য এবং অধ্যবসায় প্রকাশিত করিয়া, মনীষিগণ [ শত বর্ষের চেষ্টায় ] যে সকল এ&ঁতিহাসিক 

তথ্য সঙ্কলিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার উপরেই পুরাতন বান্গবংশ-বিবরণের ভিত্তি 

সংস্থাপিত হইয়াছে। কেবল তাহাই নয়,--জনশ্রতি হইতে, পুরাতন সাহিতা হইতে, পুরাতন 

মুদ্রা হইতে, পুরাতন স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের ধবংসাবশিষ্ট নিদর্শন হইছে, পুরাকালের যাহা কিছু 
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পরিচগ়্ প্রাপ্ত হওয়া! যাইতে পারে, তাহার প্রক্কৃত মর্ম অবগত হইবার পক্ষেও এই সকল প্রাচীন 

লিপি প্রধান অবলম্বন বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। * 
এই সকল পুরাতন লিপি একত্র সঙ্কলিত না হইলে, লিপি-লিখিত সকল বিবরণের প্রন্কৃত 

মর্ধ হৃদয়ঙজম হয় না । এক এক যুগের বহুসংখ্যক প্রাচীন লিপি এক সঙ্গে অধ্যয়ন করিতে 

পারিলে, সেই সেই যুগের নান! বিবরণের প্রকৃত মন্দ সহজে উদবাটিত হুইয়া পড়ে ;--এক লিপি 
অন্ত লিপির পাঠোদ্ধাদের ও ব্যাখ্যাসাধনেরও সঙ্ায়ত। সাধন করিতে পারে। যেলিপি স্বতন্ত্র 

ভাবে আলোচিত হইবার সময়ে অকিঞ্চিতৎকর বলিয়া প্রতিভাত হয়, কালক্রমে অন্ত লিপির 

আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে, তাহার এতিহাসিক মর্ধ্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে । অনেকবার ইহার 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। 

বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত কেবল বাঙ্গালা দেশের চতুঃসীমার সন্বন্ধই একমাত্র সম্বন্ধ বলিয়া 
কথিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষের অন্তান্ত গ্রদেশের সহিত, এবং ভারতসীমার বাহিরেও 

নানা স্থানের সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের নানা সম্বন্ধ বর্ঘমান ছিল। প্রাচীন লিপি হইতে তাহার 

সন্ধানলাভ করিতে হইলে, বহুসংখ্যক প্রাচীন লিপি একত্র সঙ্কলিত করিতে হইবে । তাহা বহু 

শ্রমসাধ্য এবং বন ব্যয়সাধ্য কঠিন ব্যাপার। প্রথমে তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়, বাঙ্গালার 

রাজবংশনিচয়ের শাসন-সময়ে যে সকল লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইতেছে । 

এই সকল প্রাচীন লিপি হইতে কোন্ কোন্ শ্রেণীর ঁতিহাসিক তথ্যের সন্ধান লাভ করা 

ধাইতে পারে, তাহাই অনুসন্ধানের মুখ্য বিষয় । তাহার সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইবে না। কিন্ত 

আমাদের দেশের এ্তিহাসিক তথ্যান্থসন্ধানের প্রথম যুগে, রাজার এবং রাজবংশের পরিচয় 

গ্রহের আকাজ্ষা সমধিক প্রবল থাকায়, এ পর্যাস্ত কেবল তাহার কথাই পুনঃ পুনঃ আলোচিত 

হইয়া আসিতেছে । তজ্জন্ত প্রাচীন লিপি-নিহিত অন্তান্ত তথ্যের যথাযোগ্য আলোচনার 

গ্রয়োজন অনুভূত হইতে পারে নাই। এখন তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার সময় উপস্থিত 

হইয়াছে 

যেসকল প্রাচীন লিপি সংস্কত তাষায় বিরচিত, তন্মধ্যে কোন কোন লিপি রচনা-মাধুর্ষ্য 

সংস্কৃত কাব্য-শাস্ত্রে উচ্চ স্থান অধিকার করিবার যোগ্য বলিয়াও কথিত হইতে পারে। ভাষার 

এবং রচনা-পারিপাটোর প্রতি লক্ষা করিলে বুঝিতে পাঁরা যায়, জনসমাজের কথোপকথনের 
এপি সিল পি পিপিপি তি পল্লি? শিপাপিস্পাপা পা সাপিসপী পিস্প্প পপি পকপপাপ পাপা পপাপীপ্পী পাপী .৬পো পেপাল শপ পিসি সাপাসপস 1 
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লেখমাল!। 

ভাষা যেরূপ থাকুক ন! কেন, [ মুদলমান-শাসন প্রবর্তিত হইবার পূর্বকাল পরাস্ত ] বাঙ্গাল! দেশের 

রাজসভায় এবং বিদ্বংসমান্সে সংস্কৃত ভাষাই রচনাকার্ধ্যে সমাদর লাভ করিত ৷ তৎ্কালে 
এদেশের সন্াস্ত বাক্তিবর্গের নিকট সংস্কৃত ভাষা সুপরিচিত ন1 থাকিলে, এরূপ হইতে পাগিত 

নাঁ। রচনা-পারিপাট্যের মধ্যে যেরূপ ভাষাজ্ঞান বিকশিত হইয়। রহিয়াছে, সংস্কহ-সাহিত্যের 

অনুশীলন প্রবল না৷ থাকিলে, তাহা সেরূপ বিকশিত হইতে পারিত না। ধশ্মসন্প্রদায়গুলির 
্রস্থনিহিত উপদেশ সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিত, অধীত এবং অধ্যাপিত হইভ। স্থতরাং সংস্কত 

শিক্ষাই যে তৎকালে এদেশে উচ্শিক্ষা বলিয়া স্থপরিচিত ছিল, তাহাতে সংশয় নাই। কোন্ 

শ্রেণীর গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৎকালের জনসমাজ উচ্চশিক্ষা লাভ করিত, প্রাচীন লিপিতে প্রস্গ- 

ক্রমে তাহারও কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল তাহাই নহে,--প্রসঙ্গক্রমে অনেক 

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের, পৌরাণিক আখখ্যান-বস্তর, এ্রতিহানিক জনশ্রুতির এবং প্রচলিত লোক- 

বাবহারেরও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে দেশের লিখিত ইতিহাস বর্তমান নাই, সে দেশের 

পক্ষে প্রাচীন লিপি হইতে এই সকল বিবরণ সঙ্ধলনের প্রয়োজন কত অধিক, তাহ! সহজেই 

অনুভূত হইতে পারে। 

সকল দেশেই ছুইটি শক্তি জনসাধারণের উন্নতির এবং অবনতির গতিনিদ্দেশ করিয়া থাকে । 

ভাহা বরাজশক্তি এবং প্রজাশক্তি নামে সুপরিচিত । বাঙ্গালাদেশে এই উভয় শক্তির মধো 

পুরাকালে কিরূপ সম্বন্ধ বর্তমীন ছিল, কি কারণে এই উভ্ভয় শক্তির সমন্বয় বা সংঘর্ষ সংঘটিত 

হইত, কোন্ প্রণালীতে শালনসংরক্ষণ-কাধ্য পরিচালিত হইত, তাহার ধিশ্বালযাগা প্রমাণ এই 

সকল প্রাচীন লিপিতেই পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে । 

কাহারও প্রার্থনাক্রমেই হউক, অথবা ন্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই হষ্টক, রাজা কাহাকেও ভূমিদান 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রক্কৃতিপুঞ্জকে সম্বোধন করিয়া “ললমব্্ নাম্” বালি তাহাদের 

সম্মতি গ্রহণ করিতেন। ইহাকে অন্তঃসারশৃন্ত সৌজন্ত-বিজ্ঞীপক শিষ্টাচারমাত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে 

সাহস হর না। কোন্ গ্রামে কাহার বাঁ করিবে, কাহার] ভূয়িকর্ষণ করিবে, কাহা? উৎপন্ন 

শন্ত উপভোগ করিবে, তাহার সহিন্ত প্রথমে রাজার কিছুমাত্র সম্পক ছিল বিয়া বে" জু না 

গ্রাহের লোকই তাহার একমাত্র নিয়ামক ছিল। ভূমিবিক্রয়ের প্রথ! প্রচলিত হুইবার পর, 

অনেকদিন পরাস্ত যাহাকে তাহাকে ভূমি বিক্রয় করিবার উপায় ছিল ন। ;--কাহাকে বিক্রয় 

করিতে হইবে, তদ্বিবয়ে গ্রামের লোকের অন্থুনতি গ্রহণ করিতে হইত । কাহাকেও ভূমিধানের 

পাত্র বলিয়৷ নির্বাচন করিবার অধিকার বাজার ইচ্ছার উপরে নিভভর করিলেও, প্রাচীন প্রথার 

মধ্যাদারক্ষার্থ, ভূমিদান করিবার সময়ে রাজাকেও প্রজাবরগেয় সম্মতি গ্রহণ করিতে হইত 7-- 

প্রজাশক্তিকে সর্বতোভাবে অস্বীকার করিবার লিয়ম ছিল না। সে শক্তিকে তুচ্ছ করিবার 

সম্ভাবনাও বড় অধিক ছিল বলিয়। বোধ হয় না। কারণ, সে শক্তি কথন কথন রাজা নির্বাচন 

৬ 



অবতরণিক!। 

করিত, * কখন বা রাজশক্তির অপব্যবহারে অসহিষ্ণ হইয়া, রাঁজনিংহাসন আক্রমণ করিত। 1 

এরূপ প্রমাণ এই সকল প্রাচীন লিপিতেই প্রচ্ছন্ন হইয় রহিয়াছে । তাহা শ্মরণ করিলে মনে 
হয়, প্রকৃতিপুঞ্জের চিরসঞ্চিত অধিকারসমূত স্বীকার করিয়। রাজ্যপালন করিতে হইত বলিয়া, 
দানকালে তাহাদের সম্মতি গ্রহণের জন্য রাজাকে “লমহ্ু মনা” ব! তদনুরূপ বাক্যাবলী 

দানপত্রে উৎকীর্ণ করাইতে হইত । 

ভূমি কাহার,_-রাজার কি প্রজার,-_তাহ! লইয়া মানবসমাজে অনেক কলহ বিষাদ রর 
গিয়াছে। ভারতবর্ষে রাজ! ভূমির প্রতিপালক ( রক্ষাকর্তা ) বলিয়। প্রতিভাত $- রক্ষা করিতেন 

বলিয়। ( প্রতিদানরূপে ) উৎপন্ন শস্তের অংশ লাভ করিতেন । শশ্ত উৎপন্ন হউক বা! ন। হউক, 

ভূমি অধিকার করিতে হইলেই প্রজাকে নির্দিষ্ট কর প্রদান করিতে হইবে, এন্ষপ শাসন-নীতি 
রাজাকেই ভূমির অধিকারী বলিয়া প্রতিপন্ন করে। প্রজা! তাহা শ্বীকার করিয়া লইয়া, ভূমি 
কর্ষণ করে ; তন্বারা ভূমিতে শ্বামিত্ব লাভ করিতে পারে না । এরূপ শাসন-নীতি ভূমির বর্গফলের 
অনুপাতে কর ধার্ধ্য করিয়া থাকে, ভজ্জন্ত দানপত্রার্দিতেও তাহ! উল্লিখিত হয়। পাঁলনরপাল- 

গণের তাঅশাসনে ভূমির পরিচয় আছে ? চতুঃসীমার উল্লেখ আছে; কিন্তু বর্গফলের উল্লেখ নাই। 
সেকালের নাঙ্গন্ব-নীতির প্রকৃতি কিরূপ ছিল, ইহাতে তাহার কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় 

কি না, তাহ! চিন্তনীয়। 

শাসন এবং সংরক্ষণ কার্ধ্য কিরপে সম্পাদিত হইত, তাঅশাসনে তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত 

হওয়! ষায়। রাজা “মহতী দেবতা”, তিনি “নররূপেশ অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেও, সাক্ষাৎ 

সম্বন্ধে প্রজাপালন করেন না। সে কার্য নানাশ্রেণীর রাজপুরুষের সাহায্ে সম্পাদিত হইয়া 
থাকে । তাহাদিগের পদবিজ্ঞাপক-উপাপি গুলি তামশাদনে উল্লিখিত থাকায়, তাহ! হইতে 

তাহাদিগের রাজকার্য্ের পরিচয় লাভ করা যায়। এই সকল পদবিজ্ঞাপক-উপাধি এখন 

অগ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া, তাহার ব্যাখ্যা-কাধ্যে লিপ্ত হইয়া, স্থধীগণ নানা বিচার- 

বিতগার অবতারণ। করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 

মু্রাযন্ত্র গ্রচলিত হইবার পর বঙ্গাক্ষর কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহ! সকলের নিকটেই 

ন্বপরিচিত। বঙ্গাক্ষরের এরূপ আকার চিরদিন প্রচলিত ছিল না। কিরূপে, কতদিনে, বঙ্গাক্ষর 

তাহার বর্তমান আকার লাত করিয়াছে, তাহা! সকলের নিকট স্থপরিচিত হইতে পারে নাই। 
১) ২০ ৮০৮৯ ৮০৯৭৮ ৯০০০৮৮৯১প* িিশিপ০শিশিশিসশিপি পপ পাপা পাাপাশপাাশাাা বি িশিশীপাটিপিশিশা শিট সপ শিপ পালিশ পপি এস সপ 

* পালবংশের প্রথম রাজ! গোপালদেব এইরূপে রা নির্বাচিত হইয়াছিলেন বলিয়া তারানাথ যে জনজ্তির 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, গোপালদেবের পুত্র ধন্মপালদেবের [খালিমপুরে আবিষকত ] তাত্রশাসনে [ চতুর্থ ক্সোকে ] 
তাহা একটি এতিহাসিক ঘটনা বলিয়াই উল্লিখিত আছে। 

1 দ্বিতীয় মহীপালদেবকে সিংহাসন্চাত ও নিহত করিবার যে আখ্যায়িকা "্রামচরিত” কাব্যে উলিখিত 
আছে, রামপালদেবের বীগ্িকলাপের পরিচয় প্রদানের সময়ে, বৈদ্যদেবের [ কমৌলিতে আবিষ্ক ভ ] তাতশাসনে 
[৪ ক্লোকে ] তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। 



লেখনালা। 

তাঁছার ক্রমবিকাশের পরিচন্ন প্রাচীন লেখমালায় সন্বিবিষ্ট থাকিয়া, অল্ল-সংখ্যক সাহিত্যিকের 

আলোচনার বিষয় হইয়া রহিয়াছে । বঙ্গ-লিপি কত পুরাতন, তাহার সীমানির্দেশের উপযোগী 

লিখিত প্রমাণ অধিক আবিষ্কৃত হয় নাই। যাহা কিছু আবিষ্কৃত হুইয়াছে, তাহা বঙ্গ-লিপিকে 

একটি পুরাতন প্রাদেশিক লিপি বলিয়াই পরিচয় প্রদান করিতেছে। ছৃষ্টান্স্থলে কোন কোন 
শিলালিপির আদর্শ মুদ্রিত হইল। যে সকল পুরাতন লিপি সঙ্কলিত হুইল, তাহার আবিষ্কার- 

কাহিনী, পাঠোদ্ধার-কাছিনী, ব্যাথা-কাহিনী, লিপি-পরিচক়্ ও লিপি-বিবরণী-সংযুক্ক ভূমিকাসহ 
মূলাম্ুগত পাঠ, এবং বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। বিশুদ্ধ মৃলান্ুগত পাঠ সন্কলিত করিবার অস্তরায়ের 

অভাব নাই। সকল লিপি একস্থানে সুরক্ষিত হইতেছে না; কোন কোন লিপি নিতান্ত 
জরাজীর্ণ; এবং একখানি লিপি এখন আর সন্ধান হরিয়াও বাহির করিবার উপায় নাই; তাহা 

আবিষ্কৃত হইবার পর, আবার লোকলোচনের অতীত হইয়া পড়িয়াছে ! এই সকল গ্রাচীন লিপির 

অন্থবাদ-কার্ধ্য বিলক্ষণ আয়াস-দাধ্য ব্যাপার ; যত্ত চেষ্টার অভাব না থাকিলে 3, ইছাঁতে পদে পদে 

বিড়দ্বিত হইবার আশঙ্কা আছে । কেহ কেহ তজ্জন্ত নানা মনঃকল্সিত ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়া 

গিয়াছেন। এইরূপে যে সকল ব্যাথ্যা স্চিত হইয়া, সুধীসমাজে প্রকৃত ব্যাখ্যা! বলিয়া গ্রচলিত 
হইয়াছে, তাহার যথাযোগ্য সমালোচন! প্রচলিত হয় নাই। তজ্জন্ত অনেক মনঃকলিত পাঠ ও 

ব্যাখ্যা সাহিত্যে পুনঃ পুনঃ উদ্ধৃত হইতেছে। যথাস্থানে তাহার পরিচয় প্রকাশিত হইবে । 

প্রাচীন লিপির সঙ্কলন ও তাহার ব্যাখাসাধন এরপ শ্রমসাধা কঠিন ব্যাপার যে তাহাতে ভ্রম-ত্রটি 
পরিলক্ষিত হইবার আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় না। তৎসম্বন্ধে নিবেদন-_ 

“মীত্ীতন জ্য্যাস্বরি: জনিলি ল অহিস্মল: 1৮ 



ধর্মপালদেবের তাত্্রশাসন। 

[ খালিমপুর-লিপি ] 

প্রশত্তি-পরিচয় । 

মালদহ জেলার অন্তর্গত খালিমপুর গ্রামের উত্তরাংশে হলকর্ষণ করিতে গিয়া, এক রুষক 
এই ারপটুলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে ইহাকে পিনদূর লিপ্ত করিয়া, আমরণ পূজা করিয়াছিল; 

_-কাহাকেও দান বা বিক্রয় করিতে সম্মত হয় নাই। পরলোকগত 
উমেশচন্দ্র বটব্যাল, এম, এ, মহোদয় মালদহের কলেক্টর হইয়া আসিবার পর, 

এই সমাচার অবগত হইয়], ১৮৯৩ থুষ্টান্ধে কষক-পতীর নিকট হইতে তাতরপট্খানি ক্রয় করিয়া 

লইলে, ইহার কথা স্থধীসমাজে সুপরিচিত হইবার হতত্রণাত হয়। ইহ] পালবংণীয় দ্বিতীয় নরপাল 
ধশ্মপালদেবের ভূমিদানের তাঅশানন ;খালিমপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া, এক্ষণে 
“থালিমপুর-লিপি* নামে কথিত হইয়া! আসিতেছে । 

এই তাত্রশাসনথানি ক্রয় করিবার পর, বটব্যাল মহাশয় ইহার পাঠোদ্ধারে ব্যাপূত হইয়া 
ছিলেন। ততৎকালে তাহার উদ্ধৃত পাঠে অনেক অসঙ্গতি এবং ভ্রমপ্রমাদ বর্তমান থাকিলেও, 

তাহাই এসিয়াটিক মোসাটার পত্রিকায় * প্রকাশিত হ্ইয়াছিল। পরে 
পরলোকগত অধ্যাপক কিল্হর্ণ বহুঘত্বে একটি বিশুদ্ধ পাঠ প্রকাশিত করিয়া 

গিয়াছেন।1 কিন্তু বটব্যাল মহাশয়ের ভ্রম প্রমাদপূর্ণ পাঠই এখনও সময়ে সময়ে অন্যান্ট লেখকের 
গ্রন্থে উদ্ধত হইতেছে। ষ্ঠ লোকের প্রথম চরণে পিখিত আছে__ 

আবিষ্কীর-কাহিনী। 

পাঠোদ্ধার-কা।হনী | 

“নাম্যা আঘদ্মা্াল: বলজনি স্বলন-ন্বুঘলানানান: |” 
বটবাখল মহাশয় ধন্মপালের ্বসন-ব্নঘলানানাল; বিশেষণ-পদটি “ভ্বসন-ক্বদলালাহাল:” 
বলিয়। উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এই পাঠ মুদ্রিত হয়| ১৮৯৭ খৃষ্টাবে অধ্যাপক 
১০০ 

পিপিপি শিপ িিপিশাপলাটা- শী পপ পক পা উস 

* আঁ 4.8. 93. ৮০01, 110) [1১ 0, 39. 

1 £0101£8,001018, 1100108১ ৮০1. ৬, 1), 243. অধাপক কিল্হর্ণ যে সকল তাআশাসনের পাঠ ও ব্যাধা! 

প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাহার প্রগাঢ পাগ্তিতা চিরশ্াণীয় হইয়া রহিবে। উত্তরকালে ফাহারা এই 
কাধ হস্তক্ষেপ করিতেছেন ঘা করিবেন, স্াহাদিগকে মুক্তকগে পরলোকগত অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট নান! 
বিষয়ে খণ ম্বীকীর করিতে হইবে! এই লেখমাল। সম্ধলন করিবার সময়ে উাহার প্রকাশিত গাঠ ও ব্যাখা অনেক 
স্থলেই পথগ্রদর্শকরূপে প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে । ধেখানে মত-গাথক) ঘটিয়াছে, সেই সকল স্থলে অধ্যাপক কিল্হর্ণের ব্যাখ্যা বাঁ মন্তবা উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইয়াছে। 

৮ নী 



লেখমালা। 

কিল্হর্ণ প্ররত পাঠটি মুদ্রিত করিয় দিয়াছিলেন। তাহার দ্বাদশ বসর পরেও | ১৯১০ খাবে], 

এসিয়াটিক সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত “রামচরিত” নামক প্রাচীন কাব্যের ভূমিকান়্, মহা- 

মহোপাধায় পণ্তিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, [ এই বিশেষণ-পদ হইতে “ন্ুজন” শব্দটি 

ত্যাগ করিয়া, 1 “ক্বঅলালালভাল: পাঠ কল্পনা করিয়া লিখিয়াছেন,_-“ধর্মপাল স্ত,পের গ্তায় 

বুহৎ এবং শুভ্রবর্ণ ছিলেন” ।* মুল তাত্রশীসনে এরূপ পাঠ নাই ; রাজকবির পক্ষে এরূপ বর্থন! 

লিপিবদ্ধ করিবারও সম্ভাবনা ছল না? 

বটব্যাল মহাশয় ইহার ব্যাখ্যা-কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া, [ কোনরূপ প্রতিবাদে কর্ণপাত না 

করিয়। ] ইহাকে ধর্মপাল-কর্তৃক ভ্টনারায়ণ নামক স্বনীমখ্যাত ত্রাঙ্মণ-কবিকে ভূমিদান করিবার 

তাঁঅশীসন বলিয়। ব্যাখা! করিয়াছিলেন, এবং ম্বমত-সমর্থনের জন্য নানা 

বিচার-বিতওা রও অবতারণ1 করিয়াছিলেন । সে ব্যাখা। যে প্রকৃত ব্যাখ্য। 

নহে, ছাহা এক্ষণে সুধীনমাজে সুপরিচিত হইয়াছে 11 কিন্তু এই তাঅশাসনের মন্ধম এ পর্য্যস্ত 

বঙ্গতাষায় অনুদিত হয় নাই। ইহাতে বাঙ্গালার ইতিহাসের যে সকল তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া 

রহিয়াছে, আহাও বঙ্গসাহিত্যে স্থপরিচিত হইতে পারে নাই। 

এই তাঁঅপষ্টখানির আয়তন ১ কুট ৪৪ ইঞ্চ দীর্ঘ এবং ১১৯ ইঞ্চ প্রস্থ 1 ইহার শীর্দেশে- 

মধ্যস্থলে--একটি রাঁজমুদ্র৷ সংযুক্ত আছে, এবং তন্মধ্যে “ক্ীলান্ ঘম্মনাব্তুন্ব'» এই কয়েকটি 

অক্ষর উত্কীর্ণ রহিয়াছে । প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা একটি বৌদ্ধমত-বিজ্ঞাপক 

ধর্মচক্র-সুদ্রী,__মধ্যস্থলে পর্শুচক্রচিহ্ত, উভর পার্থ মুগ-মুর্তি। এই তাত্রপট্রের 

এক পৃষ্ঠে ৩৩ পংক্তি এবং অপর পৃষ্ঠে ২৯ পংক্তি [ সংস্কৃত ভাষায় রচিত পদ্ঘগগ্ভাত্সমক লিপি ] 

উৎকীর্ণ রহিয়াছে । তিন চারিটি অক্ষর ভিন্ন সমগ্র লিপিটি অক্ষুণ্ন অবস্থায় 'গরাপ্ত হওয়া গিয়াছে। 

এই তাঅশাসন উৎকীর্ণ করাইয়া, “পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্ীধশ্মপাল দেব” 

| ৩০ পংক্তি ] তদীয় বিজয় রাঁজোর “সম্থৎ ৩২ মার্দ দিন ১২” [ ৬১ পংক্তি ] তারিখে “পাটলিপুত্র- 

সমাবাসিত [২৮--২৯ পংক্তি 1 জয়ঙ্বন্ধাবার হইতে “শ্ীপুগ্ড,বদ্ধন-ভূক্তাস্তঃ- 

পাতি-বাদ্তটীমগ্ডলসম্বদ্ধ-মহস্তাপ্রকাশ-বিষয়েশ [৩০৩১ পনি] এবং 

পস্থালীক্ষটবিষয়সন্বদ্বাঅবপ্তিকা-মগুলা স্তঃ-পাতি” 1 ৪১--৪২ পংক্তি] স্থানে “মহ, 'নস্তাধিপতি 

প্রীনারায়ণবর্ার” [৪৯ পংক্তি] প্রার্থনাক্রমে, নারায়ণবর্মী-কর্তক ৭শুভস্থলীতে” নির্মিত 

দেবকুলে প্রতিষ্ঠিত * ভগবন্ননর-নারায়ণের” ও "তত প্রাতিপালন্ম লাট- ছি শাদির” রন পংস্তি রর 
পপ পট লাগা িশতশ শি টিপিপ পশাশীশাাশিশীশিটীটী 

*. ]]) 1019 1২) হারান 11750) 1১8০, 1080827737518 3 4850758 25 ভ, পমানা, বদাতঃ 7.6. 100 ₹/05 

(17 20 05 10101) 25 & 5100251927016 9450৮ 17) 0161000990000 (0, 6) 10 1) [52058087165 

107 1106 [80108018501 10106 /১51010 5০90161% 061010621], ৬০] 117) 91. 

11770510551 0)6010100. 17676 110 91710]% 1, [35571 059 1066701600067 1257 00 5150008 

[01 06 ঠা20076001050070515 10901007000 ৮5577050611) নি5007 07 006 70611310705 [ হাতঠ 2102 

--17102ি [0611101) 07 200690070185 2005085 উি০01, 1৬0, 245 066, 

ব্যাখা-কাহিনী। 

লিপি-পরিচয় । 

লিপি-বিবরণ | 

৩ 



ধ্মপালদেবের তাতউশাসন। 

বাবহারার্থ ভূমিদান করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রসঙ্গ ক্রমে পাল-রাজবংশের অন্ভ্য়-কাহিনী বিধৃত 

হইয়া রহিয়াছে । তজ্জন্ঠ ইহা বাঙ্গকালার ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট উপাদান বলিয়! স্ুপরিচিত। 

এ পর্্যস্ত পাল-রাজগণের যে সকল শাসন-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই 

সর্বাপেক্ষা পুরাতন। ইহা এক্ষণে কলিকাতা [ এদিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক] রক্ষিত 

হইতেছে । এই ভাত্রফলকে কবির নাম উল্লিখিত নাই; শিল্পীর নাম উল্লিখিত আছে ;-_ 

“ডোগটের পত্র, স্থুভটের পুত্র, গুণশালী শ্রীমান্ স্বাতট কর্তৃক এই তাত্রপাসন উৎকী 

হইয়াছিল” 

প্রশস্তি-পাঠ। 

৫ ও % ব্রহ্জি | ॥] 

ঘলক্পনা ক্সিমলিন হ্সিত লাহ্সিলহ্ম 
শ্র্নাল- 

নব্য অদ্লাহ-ন্ন্নীমন্বব্মা: | 

বন্যা লক্তান্ধাক্ষ্াযা সৰ্না- 

ৰ বিনালি 

বন্লন্নু নী হুত্বন্রললালি ভিসা জমন্লি ॥(১) 

ক্মিঘ তু জ্বলা 

8 যা: লক্মনী নাঙ্কাজি- 

জঙ্ঘহ্যত্ক জুন মামী নিব লাল্পাহঅন্আ:। 

পল্লি ব্মলিনালা বল্ল ক্লামা 
কা 

ধু জলি হৃজিনবিষ্থ্: নজনিত্যান্কান: ॥(২) 

স্সাধীবামামাহাত্আাঁ' বুলালি: জীন্নিলি: জ্নী। 

দি 

* ওস্কার বলিয়া যাহ] পঠিত হইতেছে, তাহা একটি মঙ্গলিক চিহ্ুরূপে উৎ্কীণ আছে । 
(১) বসম্ততিলক | 
(২) মালিনী। এই শ্লোকের 2"বারিরাঁশি" শব্ধের প্ধ বিসর্গ-চিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই, “শশধর” একে পুকে 

একটি শ.-অক্ষর সংযুক্ত হইয়াছে । 

৯১ 



লেখমাল1। 

ব্রখ্িনাহালি: স্মাচ্স: আত হ্বল: ॥(৩) 

| মাল্ব্ঘ-ন্যা্ লদীঘ্ধিন্ত' দজনিলি কান্না: জঙ আসিল: 

স্রীমীদা- 
৩ ত্র হুনি ন্িনীস-হিযা লুভামাহ্ি হ্বল্ত্বন:। 

অহ্যানুঙ্গিমন ঘলানল-ঘমীবাহি কিম্বামামতী 

ব্রনিন্না অ- 
রর হি দরীষ্ালাঘ-হজলী ভ্গীন্ক্লানিলাহন্মিঘা 10) 

জ্ীনাঘী হিল বীছ্িযী স্নধূজ: উন নজীলিঘ: 

যা্বী- 
৫. অ আিন্রহ্য মাক্পাজজঘন ললুন মলাক্মজা | 

দ্রীবীলীন ঘহন্হহহ্ৰ হুযিনা আ্হুক্নীন্রন্লুল্ 

হী নব্য নিলী- 
০ হমূ মৃৰ্হিদী নদী হি ছলাছল: 0৫) 

নান্যা স্বীশ্ল্মান্ল: নলজলি ত্বসল-ব্নুঘলাল। এলাল: 
হ্লামী লুমী- 

লীলা লব্বিন্ব-নভ্বলনী-লব্জন্ স্রানকৃজ্ধ: | 
ভ্রলাহ ্বীবলজন্-জবিহা-্ক্যা-ল্মফ্বমূতা: লা 
মালা অ- 

৫২ ব্য লন্ন ন সবঅল-অহিব্ত্া নিচ্ববাস্মা-লিবীজী: (৬) 
অভ্তিক হানলীন্বা-স্রল্িন-্রল্ হিহসআায মন্ত্রন্ম 
শ্রান্ঘা- 

ই বিক্বজ্মহাঘা শ্বন্বিন-নিহি-নিহস্বীলনা নন্বপ্ীল | 

(৩) অন্থষ্টভ.। 

টা শারদিল-বিজীড়িত। এই ক্লোকের “করংগ্রাহিতঃ মূল লিপিতে “করঙ্গাহিতঃ" রূপে উৎকীর্ণ আছে 

“গৌড়ের ইতিহাসে” তাহাউ “করো গ্রাহিতঃ” রূপে মুদ্রিত হইয়াছে । এই গ্রস্থের মুদ্রিত পাঠে কত জ্রযপ্রমাদ 

আছে, বাহুলাভয়ে তাহ! উদিত হইল না! । 

(৫) শার্দল-বিক্রীড়িত। 
(৬) অঞ্জরা। 

সি সি 



১ 

£॥ 

ং* 

৫৩ 

রহ 

৫. 

ধম্মপালদেৰের তাম্শাসন । 

লাহাধুজ্দামলভ্সন্-লক্যিনিম্হ-মিহস্বল্দ-বাতামন্ধাষ্র 
্্- 

লীহ্ব্ন-হীষ্ঘা লহিননহ লীগ ক্াননানযানম্ 00৭) 

অন্-দহ্মান দন্ববিন-অভাহ্দাবলা-তৃক্বকি- 
ঘৃ্ধীদুই: দি্ি- 

ন-ঘজজ-জ্্রীমলি মূলঘান্স্া: | 
ঘদপামাযা: বললবুনা ত্বঙ্গন্বান্ দব্যালা 

লব্বীন্সীজন্লহ্ি দহন ঝা- 
ভ্রল্াতৃষার ॥(৮) 

নিকৃঘ্ব-শ্রিমঘ-স্বীমাত্ অহ্য জীদাহিন হীতন্বন্। 
ক্সলিনূনি দজত্বা ল্বন্ৃন্মীঘিজাৰিল: ॥(৯) 
বওমুলন্ ছত্ব-হালহাঘ্র-লব্-দাযা ঘহিলীম্ুল- 

হ্বানজল হিুদ্ুঘন লিন্িনান্ নলনান্ বল জবা । 
্ন- 

ক্লাীন-লহন্হ-লাললন্কিলা ক্ীঘক্মীনান: জন্কী 
লীব-্ী-ন্মব্হী-লিত্রন্মল-মন্থাব্রন্ম: ঘলুন্নন্মিন: 00১০) 
আাষা 

লামীহ-ঘ্রী-ঘন্র-হথ্হিচ্যা হামনক্যলিতলা 

অম্ল লান্নাভযন্স-ক্ঘলিন্ধহন্বব্দিনী আাললন্ছী জ্মনম্ছু: | 

নাষালম্গাস্বনক্জা-ঘুজল্দিন-নঘ্রসা কাস্থিলীনা কিমান খত 

মান্থাত্স বন্য ত্রাস্পী লিন্তিন্-হিঘ্রন্জঙ্বিনী লা- 
৬ ন্রক্াহ্ম: ॥(১১) 

(৮) মন্দাক্রান্তা। 

(৯) অন্থষ্ভ.। এই শ্লোকের “নিব তি"-শব্দকে “অনিরতি” রূপে পাঠ করিবার জন্য অধ্যাপক কিল্হ্ণ 
নির্দেশ করিয়াছেন । অত্ীতকাল-বিজ্ঞাপক [ প্রজজ্ঘাল ] ক্রয়াপদের সহিত অস্থিত “অনিবুতি"-শব কোনরূপ 

সঙ্গত অর্থ দোতিত করিতে পারে কি না, তাহা চিন্তনীয়। 

(১*) শার্দ,ল-বিক্রীড়িত। 
(১১) অদ্ধরা। 



পট 

লেখমাল!। 

নীউন্মীনৃক্ত: বম: ভ্্-অত-ঘনলাবন্লি-লন্মাৰ-জীই- 
ম্ ্ালীল-লীবি-দধ্যলি-পহিষ্ল: 

২ ঝা্-বীষ্রিলাব্: | 
্ঘন্-ন্থাততদীদ্ূন-জনয-ভামিনীবনুন্ী 
কন: আীন্ন্মন্জ্জ নুনলবিল-্ব- 

খই বিন-ললুলনা-গ্থম হল ॥(১২) 

নী: ধীব্ি অনন্বৰ বলমুি মালীমন্মব্ত জল: 
লীতক্লি: দলিন্বহ মিত্বমন্: 

২8 দক্সাণষা লালন: 

ীবা-বজনলি ঘভ্লবীন্হ-আ্য কন্লীন লান্ন-হ্ন 

অহ্সাজহাল ব্লা-নিনবিনা-লক ঘ- 

হনানন ॥(১৩) 
ব ব্বন্ত লাশীব্ভীঘঘঘ মনললাল-লালানিঘ-লীঘাতজজ-ঘম্মারিল- 
ঈন্তুবন্্-লিক্িন-জালজ্ি- 

বহু. ব্ভ্হত্ব্যী-নিষ্রলাল্ নিহনিয্মম-ঘল-ঘ্রলাঘল-ঘহা-ঘআ্ালাঘরলাল- 
নাঘহন্রহ্ছমী-লাহল্-ঘন্নন-জকুষ্- 

২৩ অন্ব-ন্ইস্বান্ ভহীন্বীলানক্ধ-লহ্দনি-গাাম্বনিজলা-সঘ- 
স্বতনাস্কিলী-ব্হ্ঘ্তৃহীন্বলান পুলা-ঘুঘকিন-ছি- 

২০. বান্লহাবান্ ঘহলচ্ব-বীনাজালাম্রান-অমহ্লজন হ্বীদ-নৃঘানলা 
লন্ন-দাহান-মহ-লল্ব্বন; পালি 

৭৬ 

(১২) শঙ্ধরা। এই হশ্লোকে “কাশ্যকুজ”"-শন্দ মূলালপিতে “কন্তকুজ্” রূপে উৎ্কীর্ণ আছে। নল: 
স্বীন্ন্যক্জুল:” লিপিকর-প্রমাদ বলিয়াই বোধ হ্য়। লক্ষী: জন্মন্ু্স:” পাঠ গ্রহণ করিলে, অর্থ-সঙ্গতি রক্ষিত 
হইতে পারে। এক সময়ে কান্তকুজ” যে “কন্যকুল্দ” রূপেই লিখিত হইত, অন্তান্ট তাআশাসনেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক কিল্হর্ণ তাহার উল্লেখ না করিয়া, এখানে কন্যকু্জকে' কান্যকুজ পাঠ করিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কিন্ত কন্তকুজ-পাঠ লিপিকর-প্রযাদের নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করা বায় না। “কন্যকুজ'ই এখন 'কনোজ? হইয়া পড়িয়াছে ? আকারটি যে কত কাল বিলুপ্ত হইয়াছে, তাত্শাসনের পাঠে তাহারই এতিহাসিক তথ্য প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে। | 

(১০) শার্দিল-বিক্রীভিত। এই শ্লোকের "মানপৈঃ” শব্দ “মানবৈঃ হইতে পারে বলিয়া অধাপক কিল্হর্ণ অন্থমান করিয়াছেন। প্রথম চরণে “জনৈ?-শক থাকায়, পরবর্তী চরণে তুল্যার্থবোধক “যানবৈ2"-শব প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা অল্প। “মানপঃ-শবদ সংজ্ঞা-শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। 
৫ 
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ধ্মপালদেবের তাজশাসন। 

ক্স-ঘনানাবিল-স্বীলজঘহজন্মান্রাহাল্ অবললীননী মন্থাবাজা- 
ঘিহাল-স্্ীমীদান্ব ইত্ব-দাহান্রচ্বান: - 
হক্হ; ঘহমমন্ভাহ্জী লক্কাহালাছিবাজ: আলান্ ঘন্মনাজ- 
হুন: জ্বী ॥ স্বীঘৃত্ভুতলন্- 

ল্তন্ন:মানি-্যাসনহী-লব্তবঘক্মতর-লত্বন্লাপজাক়-বিজতী 
গীত লাম স্বামী ত্র ীলা দস্থি- 
মিল মক্ধিলিত্দা। ভন্নহ্যা জাহব্বী-ইনজ্ৃতিজা ব্তজহনতলস্। 
দ্ু্বানবয্য কাজন্ুল-কনত-জনান্বি: | ল্রী- 
অঘ্ুহন্ধত্বলা দনিষ্ভা। ঘুর নিতজাবি! ব্বানজমালিজ্ধা 
বলা দনিভ্ভা। জঅকনুআালিজ্া লাঙ্গক্য অহন্রালজা 

যনা। ননী লি:ক্ঞন্স ঘৃব্যাবাল-নিজ্লাস্্-জীনিজা। 
নলীনি লিংক্কন্স ল- 

-্ব্তীন্নহান্ল বালা লন্দন্বন্মাহাল্ হছিঘাল লাম্ৃষ্জিজ্জাতি [৯ 
অভুদ্মি] জাআা: | ব্বহ্তমুব্তঘূত্ন ব্বব্ভলব্তান্]নহঘলিক্িজা ইহা] 
নিক্লিজ্জানী হীছ্িনলাতি: পিষ্ভাব্নিঠি-জীতিন্দা-বীলা 
ওকাহলীত্ত্য কজিব্যান্ন: সালন্রিত্লহ্য নর ভলিব্যান্ন:। বনিজ্জা- 

ঘীলালিতি | অম্মামী লাতিন্মা | হন্বজ্মানা-আক্বী লা- 
লন্নাল:। আ্সহ্ম শ্বীলব্ব্ছ বাক্রিলিন্জা-নীলা নন: ঘুতরব্যাক- 
আনিজমা প্সালমালজীল্ভ্ঘালিন্ধভ্রন; ল- 

নীতি ুলিঘিল লালিল্জাপ্ল: । ক্সনীি লি:জ্তল্্ আ্রীন্জ- 

লিমুক্ধ জান্রন্ ত্ষিদল নলীণি ন্িক্অতীল্ লীলি- 

জমা শত্িলিল্দা দনিষ্ভা। দানি ঘীলা হল্িধীল জ্ায্যা- 
স্বীদিজ্জা। দুল্বব্য জীহ্তিআা-জভীন: | ভব্নৰ্ষ্ 
বাত্বিলিন্দা। ঘঘ্িলিল জলন্হাঘিজা । ছনভৃন্সাল-ঘম্দাকীব্ম- 
দহজন্মন্জন্বীদ:। হযালীল্ৰত-ন্রিমম- 
লকলভ্বাজললব্হিজ্া-লব্তবান্ন:ঘানি-লীমিত্সী-ম্সামহ্ বীলা। 
বুব্য ভভুন্সাল-লব্ভব-সস্তিলঘীলা । বৃন্ছি- 

৯৫ 
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হীন লীব্বজ:। নস্বিনন ভ্রধালিজ্সান্ৰা ব্াতিজযা । তক 

বীত্বদ্াল-লব্জবীলা-জ্ৰলক্জিলী বীলান: | ঘাত্ত ত্ব- 

্্র (নন্দ ) আমন্ত বমূজলানান্ অল্বীলল হাঅহাজলজজ-হাজঘ্বজ- 

বাজালান্স-বলাদলি-নিসঅননি-লীবাঘলি-লন্তাছি- 

জন-হৃব্তজ্াজি-হৃক্ভঘাজ্ি্দ-শ্রীবীত্ববব্যিজ্ম-হীল্বাঅষাঅলিক্জ- 

কুন-ন্ী-বলামনিজালিবলব্লাব্ছ-সক্কঘক্র-বীলত্তিনালা- 

নিজাঘ্যন্-লাজ্জাভ্ৰন্ % অন্বাঘ্মন্ব-লহি্দ-আধীক্জিজ-বীন্মিজ-লভাঘুক্ধক 

নিলিঘ্ুক্জাহি-হাজনাহীদজীলিলী$ন্ঘাত্বাজীল্ি- 

নাল্ ল্বামেহলোলীমান্ অপ্রান্জান্বা্সাঘিনী ভ্ন্তক্জাতহ্স-লত্ালঘবন্নহ- 
লক্ুলহ-ভাম্মালিন্মাহি-নিলযম্মনন্তাহ্ব্য: 

ঘন্দহ্যঘান্ দনিনাবিল: ভীল্ববহান্ব লাক্ব্ঘ-লাললাদুলজ 
অঘান্ত লালযনি নীঅলি মলান্লান্নি ল্ল। লললব্ 
লনলা লন্ালালন্নানিঘনি-কআীলাহাঅকানল্মাব্যা ভুনন্-যুব্বহাজ- 

স্ীলিমবলনানললুব্ীল অর লন লিক্লানিলা: অআাওক্া- 

লি ল্মালাপিলী হান্সলত্তর দুহ্জালিন্রত্রঘ ্যলহ্সভ্ঞান্ইলক্জন্ধ জ্নাহিল ন্লল 

দলনিল্ঞাঘিল-লহালন্লল-লাবানবা-মক্কাবজজাঘ লল্প- 

নিনান্বজ্-্রাতভিস-ত্লান্াকি-দাহনুন্ন-ললনাম ঘ্ুলীনজ্তালাতি- 
জন্ষা ল্ন্বী সালান্ কআসলন্স-্হিন্জা-লব্লপানন্ধ- 

অললান্ হুহানু কৃ ছুলি। নলাওক্মালি হ্বহীম লিক্হতা 
হল স্নবিন্লিব্লিলজ্জা আবলাবী আালা ব্অন্লনাতজ-স্তিজাঘললা: হ- 

ীলাদহ্সন্না: হত্যা: লকুম্ছানন্্াৰা: ক্সন্িদ্বিন্লন্সাক্্সা; পহিস্ুল- 

জনদীত্তা; লুলিভ্ছিকন্ভাতল অন্দ্াজন্িনি-ললজ্জান্ত 
নগ্রন লিভ্ভাসিনা:। অলী লনক্রি ল্লও হত লুল হপজন্জ- 

বীহনাহুদক্বক্ঘ বল লন্কালবজঘালাহি-লআহাললিহু লন্ত্লী- 
হা নহ্তান্লীঘল্। সলিনাবিলি: জন্মই আাক্াত্মনব্যলিনিতই- 

* অধ্যাপক কিল্হর্ণ “লীন্জাতসন্ব” পাঠ-যোজনা করিয়া গিয়াছেন; তদপেক্ষা পলান্ধাম্যন্ব” পাঠ যোজন 
করিলেই ভাল হয়। কারণ, কিঞ্চিৎ পরেই আবার “নাজে” রহিয়াছে । 

৯৬ 



ধম্মপালদেবের তামশ।সন। 

মৃত্বা ফন্তৃত্িন-ব-দিয্তজাি-ঘল্ন-দব্াতীঘলয: * জা 
খু কুনি॥ ৃ্ 

নস্কলি আন্না হুন্লা হালি ম্জবাহাহিলি:। 
অন্য অহ্য অহা জুলি ক্বাহ্স নতম লনা দল ॥ (১৪) 

মম্ভি' নলঘস্থজাক্ি কযা 
খ্৩ লীহুলি ললিত: | 

ান্মা বাবুলন্লা ল লান্মন্ লহ অজীল্ ॥ (১৫) 

হ্বহুব্লাজ্হতৃব্নাকনা তা ভবন লল্বন্নবাল্। 

ব ন্িষ্তানা জলি ম্ল্া দিন্ত- 
খল লি ম্যন্ত নন্সন ॥ (১৬) 

হুলি জলন্ন-হুতাক্-নিন্ু-ীা 
শ্বি্র মনুভিন্তঘ মনুজ্দ-জীনিলভ্তব। 

ঘন্দ্বলিত্ম্বহাদন স্ব নু 

ন ্থি ঘু- 
ঘুর ঈ: ৰ-জীন্লভী নিীচ্া: ॥ (১৭) 

নতিন্নান্া লছলী ব্নুবতি ল্ল হীদালব-ঘমা 

ননী তুক্জান্ন: সহ্-জ্লিমল্ীন্নি: পঅনাল্। 
অত্ঘা- 

৩ ্ান্রন্দ্রাক্জ লিন ললনাল[ল] লব ঘা: 

জহ্চ্ঘন্ন ত্ত্বা অহমিক্নিন জি সনল্লল: ॥ (১৮) 

আসলিনজলাল-নিজঅঙাজ্ঘ 
€ হাঙজন্ ২২ লাষ-ভিলালি €হ। 

আমীযমহ্যে নীলষ আীলন্ স্মতব্বুনুলা । 
ক্ীলনা নানহনহ ভন্লদীষ্্ম যৃষ্য-মাল্িলা ॥ (১৯) 

শপ ালপীশিশীশীীশিসি। হি নি পপ শীশাগিপাীপীপিলিপিশাশশপিসিী্শপি। ক টিকলি নে 

* আধ্াপক কিল্হর্ণ £ দন্যঘীনলম:'? প1ঠ মুদ্রিত করিয়ছেন। 

(১৪) অনুষ্টভ্। 
(১৫-১৬) অনুষ্ট ভ। 

(১৭) পুষ্পিতাগ্র!। 

(১৮) শিখরিণী। 

(১৯) অনুষ্টভ্। 

৩ ১৭ 



লেখমালা। 

বঙ্গানুবাদ । 
চা 

ও স্বস্তি ॥ 

৯8 

হিনি সন্পদ্রতাকেই রাজশ্রীর সায় স্থিরভাবে ধারণ করিয়াছিপেন, সেই বজ্কাসনের [ বুদধ- 

দেবের] বিপুন-কবনা-পরিপাপিত বহু"মার-* সেশাসমাকুল-দিক্ক গুণাবিজয়সারনকার দশবল 1 

তোমাদিগকে রক্ষা করুক। 

( পক্ষান্তরে ) 

বঙজতুল্য সুদৃঢ় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সর্ধজ্ঞতার ন্যায় রাজপ্রীর স্থির আশ্রয় স্বরূপ, রাজাধিরাজ্জ 

| ধর্মপালের ] মহাকরুণা-পরিপালিত যে সেনাসমূছ দুর্দাস্ত-শক্রসেনাপরিব্যাপ্ু-দশদিকের বিজয় 

সাধন করিতেছে, তাহারা তোমাদিগকে রক্ষা করুক । 

৭ 

মনোহারিণী লক্গীর উৎপত্তিস্তান যেমন সমুদ্র, বিশ্বব্রন্ধাণ্ডের আ.লাঁদ-জনয়িঘী কান্তির 

উৎপত্তিস্তান [সম্ভব] যেমন শশধর, সেইরূপ 'বণিপালকুণের শর্বোত্কছ  বংশধরের 
বাঁজিপুরুষ | প্রক্কৃতি ] সব্বাবিদ্যাবিশ্ুদ্ধ £ দয়িতবিষু জন্ম গ্রহণ করিয়াছি" ন। 

পাশা পা শপ পোপ পপ পিপিপি পপদাশজ প ০০৮৯৭ ৯-৮--২-পািশিশাপিপেশীসিীশিত তি্পীশীাটিটশীশিশী শশী শিিপশি তিশা তি শপাপিপাশা পিপি পাপা ৯ সপ দীপা লপাপল্ ঘাস শত ৭ তা ০ ২--৮পএতপাপিশিশপাশিশাতিশত দিত ৮ তস্পেপপাাপিশিশ শাতি 28৭8 
৯০০ অপ পি পা ০ 

্ং 'বনু-মারকলোপনন্ত।” এবি “দিশে। এই কম্মপদের বিশেষণ বলিয়। বাধ তয়। তদনুপারে “কহমার কালির 

উপপশ্ত (উপলগ্ি) হয় যাহতে”-এইরূপ বগব্রাহি সমান গচিত হইতে পারে াধডাসন সাধনা” নামক 
বৌদ্ধতগ্র হইতে অধ্যাপক ফৃসে কর্তৃক উদ্ধত বসন বুদ্ধের ধ্যানে 

“ ভনৃক্মাব-নতিন-লন্বার্থিতাঘলবব ললুদৰি নিম্মঘক্সঘত্জ অন্্নহাত্ত লব্পিন " 

এইরূণ বর্ণনা দেখিতে পাওয়। যায়। শাক্দি'ইকে সাধনপথ হইতে বিচলিত করিবার জন | স্বচ্ছ কেশ, মুত 
এবং দেবপুত্র নামক | “চতুম্মর” পুন; পুনঃ বলপ্রকাঁশ করিয়া পরাভূত হইবার কথা বৌদ্ধ-সা প্রদিদ্ধ আছে। 
কালিকা। পুরাণে |ষষ্ঠ অধা।য়র ৩*--৫৫ বকে 1 মারগণোৎপত্তির যে আখায়িকা দেখিতে ওয়া যায়, তদনুসারে 
মারলে অসংখা) এহ শোকে বোদ্ধমাহিত্যবিশ্রত পচতুন্ম।(র”, অথব। কালিকাপুল। ভি 'ৰহুমার” সুচিত 
হইয়াছে, তাহা চিন্তণীয়। 

1 হাল-আীল্-অলা নীহ্া-দমাল-মলা হ্বলালি ক. 
ভঘায: মব্যিঘি-লান হঙ্াুত্তন্পালি এ ॥ 

1 ক্সক্লালি অহা শ্বলাহী লীলাজা ল্মামন্রিজ্নর: | 

ঘন্মজাক্ন' দূবাবাস্ব ঘিন্যা স্তালা স্বনুলু জা ॥ 

সাহুক্মতী ঘবুক্শহী নান্বল্সস্বনি ন লম্ব:। 
কঘস্াক্ন স্বনুগ্নত্ব ভিজা জ্াতাহগ্ার লু॥ 

৯১৮ 



ধঙ্মপালদেবের তাঅশামন । 

578 
যিনি ।বপুলকীর্ড্িকলাপে সসাগর। বস্থন্ধরাকে বিভূষিত করিয়াছিলেন, অরাতি-নিধনকারী, 

| সর্বকার্স্যে | কুশল, প্রশংসনীয়, সেই বপ্যট [ দগ্বিতবিষণণ হইতে ] জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

জ) 

[ ছর্ষলের প্রতি সবলের অত্যাচারমূলক ] “মাহস্ত নায়”+ [ অরাজকতা ] দূর করিবার 
অভি প্রায়ে, গ্রকৃতিপুঞ্জ ধাহাকে রাজলক্মীর কর গ্রহণ করাই! [ রাজা নির্বাচিত করিয়া ] 

দিয়াছিল, পূর্ণিমা-রজনীর [দিউ মগুল-প্রধাবিত] জ্যোতসারাশির অতিমাত্র ধবল তাই ধাছার স্থায়ী 

ঘশোরাশির অন্থকরণ করিতে পারিত, নরপাল-কুলচুড়ামণি গোঁপাল নামক সেই প্রসিদ্ধ রাঁজ! 
বপ্যট হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

(৫ ) 
চান্দ্রর যেমন রোহিণী, অগ্নির যেমন স্বাহা, শিবের যেমন সর্বাণী, গ্রহাকপতি কুবেরের যেমন 

১০০ জাল রাশ অপি ১১৫৮, পপ জট উপ ০ 7৮৯০০ ,৯৭০.০ ০০৭ পা ৬০০১ কা পা ০. ০..-০১০.০ 

শিচুপুরাণে।ক এই আষ্টদশবিদা। হচিভ করিবার জন্যই "নর্ববিদ্যাবদ।ত” বিশেষণটি প্রযুক্ত ইউয়া থাকিচ্ে 
পারে। “সব্দবিদ্যার” মধ্যে “ধনুধিদা।" অবশ্যই অন্তপিবিষ্ট থাকিবে । সুতর!' দয়িতবিঞুর তাহাতেও অধিকার 
খাক! বুঝিতে হইবে। কিন্তু “রামচরিতের" ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় জীঘুক্ত হ্রপ্রসা্দ শাস্ত্রী, এম-এ দয়িচবিধ) সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন-+116 ৬75 17)01.€€61) 2.171111919 770. এপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ কি, তাহা উল্লিখিত হয় 

নাই | পক্ষান্তরে সর্ধবব্দা।র উল্লেখ থাকায়, তাহ। হইত ধন্ুপিদা!কে বঙ্জন করিবার কারণ দেখিতে প।ওয়া যায় ল1। 

॥ "সাতশ ন্যয় সংস্কৃত াভিতো হুপরিচিত একটি লৌকিক-্যায়। তাহার অর্থ,স্ভুর্দলের প্রতি সবলের 
অন্ঠাচারজনিত অরাজকতা । উদাসীন শ্রীরঘুন(থবম্-নিরচিত ''লৌকিক ন্য।য়সংগ্রহ" শ্রীন্থে মাৎন্য ন্যায়” এইরূগে 
সাগা।ত ভইয়াছে। যথ1-- 

“পরল-লিঅন্ন-বিতীন বন্জলিল নিকন্ব-নাখ্বনিনন্তামী ন্ত লান্জ্বন্যাগ্রানাহ: | আয সাম, বলিক্কাত-ঘুবায্যানিু 
বয়ন, ম্াক্কি নাভ মল্লাহাদসান অন্ঘমাধি' দন্কুন্সী নল, 

ঘলান্নাঘ জানল ললুলানন্ল-লব্ন্দ। 

বলবাহাদন্ধ নীলা" লান্ত্যন্যাঘ্র-ন্বহঘিলল্ ॥ 
যণ্জা--দন্তলা নলল্গা লিস্মন্লাঁ লানাম্যল্িন্ম নি ন্যাণ্রাঘ্ব: |” 

অধ্যাপক সোধলিঙ্গ একটি ক।রিক। উদ্দ. 5 করিয়। দেখা ইয়াছেন ষথ1-- 

« অহক্নবালিসঅগ্রা স্ালী লিন্রঘন্প ল: 

বালান দবিদ্র'ঘী লানক্ণী ল্সাম: দনন্লন ॥ 7 
৮০) 17010122105 11005 9020159, 

বঙ্গদেশে এক সময়ে এইরূপ 'মাত্গ্ত নায় প্রবর্ভিত হইলে, গ্রজাপুগ্ত তাহ| দূরীভূত করিয়!, গোপালদেনকে রাজ| 
নিননাচি5 করিয়াছিল। গোপালদেবের পুত ধম্মপালদেবের তাআশাসনের এই বিষরণটি ভাবান।খের গ্ান্থেও উল্লিগিত 

আছে। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি শ্মরণীয় ঘটন1। “মাতল্য নায়ের? বাখা। করিতে গিয়।) “রামচরিতের॥ 

ভূমিকায় মহ।মঙ্োপা ধায় পঙতিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্খী, এমএ লিখিয়াছেন--£10 69081960007 76170 
005077১6017700 8170117৩ 0170001070৮ 19 25০10 ৩102 95110৮67010 11006 2 691), 

কি ৮৭ 



লেখমালা। 

ভদকন্া * ভরা, ইন্দ্রের যেঘন গুলোনজ।, এবং বিকুর যেনন লক্ষী, সেইপপ সেই [ গোপালদেন ] 

রাজার দেদদদেবী নারী টিভঝিনোপন ছারি টী প্রি তমা মহিষী ছিলেন। 

(৬ 9 

সেই গোপালদেব এবং দেন্দদেবী হইতে ধশ্মপালদেৰ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার 

বিশুদ্ধ ক্রিপাকলাপ [অবদান] সুজন কর্তৃক প্রশংসিত [্তয়মান ]1 1 নৃপতিবৃন্দের অধীশ্বর সেই 

রাজা একাকী সমগ্র বস্তুমতীর শাসনকাধ্য পরিচালনা করিতেছেন। ভুবনমণগলের পরিথা। 

স্বরূপ দিশ্মওলের বিজ্য়াভিলাধী সেই রাজার [বুদ্ধ] যাত্রাকালে তীর হইতে জলনিমজ্জনোন্মস্ত-করি- 

চরণ-ংস্পর্শে সমুদ্রের চিহ্ন বিলুপ্ত হওয়ায়, চত্ুঃসমুদ্র সে বিজয়ষারার বেগ সহ করিতে পারে না। 

6 ক: 

সেই রাজা [ ধর্মপাল ] প্রকট-লীলাচলিত-সেনাবল-মমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইলে, 

সেনাভারাক্রান্ত বিচলিত পর্ন তমাল বরুভাৰ প্রাপ্ত হয়; এবং তাহাতে মন্তকস্থিত নতীকত মণিদ্বারা 

মন্তরকে বেদনা অনুভব করিয়া, সেই বেদনাক্রান্ত শিরঃসমূহের সাহায্যার্থে হস্তোদগম করিয়া, অনস্ত- 

দেব অধোদেশে [ সেই রাজার ] 'অনতিদূরবন্টিূপে ত্বরিনপদে অনুগমন করিয়া থাকেন । 

(৮) 

সেই রাজ। যুদ্ধার্থপ্রস্থিত হইলে, প্রচলিত সেনামমূহের আশ্ফালনোখিত ধুলি পটলে আকাশ- 
মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইবার জন্য, পুথিবী কগ্মাভাৰ ধারণ করিলে , ভারের লাঘববশ 5, মণিগুলি 

উন্মীলিত হইলে, অনস্তদেবের ফণাসকল উল্লসিত হইয়া থাকে । 

( ঈ ) 

কেহ তাহার চিত্তকে অপ্রিয় আচরণের দ্বারা বিচপিত করিলে, যে কোপাগ্নি সমুভূত হয়, 

তাহা বাডবাগ্রির গ্তায় চহঃসাগর-বেষিত ভূমগুলে নিরন্তর [ মনিধুতি ] প্রজ্জলিত হইয়া! গাকে। 

[ ১০ ) 

পৃথু, রঘুবংশধর রামচন্দ্র, নল প্রভাতি দে সকল গুণাধার ] নরপালগণ [ ক্গি্ [ভক্ন সময়ে ] 

শসা পিপিপি পা পা জপ তাত সপািসপসপাতশিপপী পি পিতা পিপি শত পপি পপ পিপাসা 

* অধ্যাপক কিল্হ্ণ দেদ্দদেবাকে ভদ্র নামক এক রাজার কন্তা| বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি তাহার 

কোনরূপ প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই 1 এখানে কোন ধতিহানিক তথা প্রকটিত হইয়াছে বলির! বোধ হয় না, এখানে 
কেবল পৌরাণিক আখায়িকাই চিত হইয়াছে । 

1পুরাতন বঙ্গলিপির “কার এবং 'পকার দেখিতে একরপ বলিয়াই, অর্থসঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য ন। 
করিয়া, কেহ কেহ স্ত যমানকে 'স্তপমান। প।ঠ করিয়া থাকিবেন। 

কেবল রম, বিলে পুরাণপ্রসি দ্ধ তিন ব্যক্তি চিত হইতে পারেন ধলিয়।, এখানে রাম-শব্দের সঙ্গে 'রাঘধ' 
শকটি ব্ালজনত হইয়াছে । 



ধন্মপালদেবের তাঅশামন। 

ধরিত্রীতলে আবিভূতি হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে [ এক সময়ে |] একত্র দর্শন করিবার ইচ্ছায়, 
বিধাতা যেন নরপাঁলকুল-গৌরব-সংহারক ধর্শ্পাল নামক নরপালকে কলিষুগে চিরচঞ্চল-লক্ষ্ী- 

করিণীর বন্ধনোপযোগী মহাস্তন্তরূপে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন । 

(১১) 
অগ্রগামী [ নাসীর নামক ] সেনাঁপমৃছের [ চরণাথাতোখিত ] ধুলিপটলে দশদিক আচ্ছন্ন- 

কারী সেনাদলকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, তাহার ইয়ন্তা করিতে ন! পারির়া, তাহাকে [ পুরাপ- 

প্রসিদ্ধ অসংখ্য ] মান্ধাতৃ-সৈন্যের সংমিশ্রণ [ ব্যতিকর ] মনে করিয়া, মহেন্দ্র ভয়ে] চক্ষু নিমীলিত 

করিয়াছিলেন; [কিস্তু] সেই সেনাদল বুদ্ধবাসনায় পুলকিতগাত্র হইলেও, তাহাদের পক্ষে 

| ধর্মপাল ] রাজার শত্রকুলক্ষয়কারী বাভবু1:71 মাহাঁধা করিবার অবকাশ উপস্থিত হয় নাই । * 

ডি 

তিনি মনোহর ভ্রভদগি-বিকাশে [ ইঙ্গিতমাত্রে ] ভোক, মস্ত, মদ, কুরু, যছু, যবন, অবস্তি, 

গন্ধার, এবং কীর" প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের [ সামস্ত ?] নরপালগণকে প্রণতি-পরায়ণ-চঞ্চলাবনত- 
পপ পপ পপ পাপা পপ ০ শী পপ পর পাপা পপ পপ 

*এই গ্লেকে এবং ইহার পরবর্তী শ্লে।কে ধর্মপ।লের শাসন-সময়ের দুইটি উল্লেখযোগ্য এ্রতিহাসিক ঘটনা! শুচিত 
হইয়ানছ বলিয়। বোধ হয়। একটি ঘটন। কান্যকুজাধিপতি ইন্দ্র মহেন্দ্র] নামক নরপতির পন্মপালের হস্তে পরাভব ; 
অপর ঘটন! মহেজ্রের রাজো ধর্মপালকর্তৃক চক্রাযুধ নামক সামপ্তনরগালের অভিষেক । মন্ত্র ধর্্পালকে 
অনংখ্য সেনাবল লই অগ্রমর হইতে দেখিয়!, যুদ্ধে পরাভব অনিবাধা মনে করিয়া, এতদূর বিহ্বল হইয়াছিলেন যে, 
ধন্মপালের অসংখা সেনাবল যুদ্ধার্থ উৎসুক থাকিলেও, তাহাদিগকে রণশ্রম স্বীকার করিতে হয় নাই.-_ধর্মপাল 
রাজধানীতে উপনীত হইব।মারই তহ। অধিকার করিতে প।প্সিয়াছিলেন। এই শ্লোকের মহেন্্রশব্ধকে দেবরাজ 
ইন্জ বলিয় গ্রহণ করিয়া, অধ্যাপক কিলংহর্ণ ইন্দ্রের মহত মান্ধাতার সখ্য প্রভৃতি পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবভারণ। 
করিতে গিয়া, বাতিকর-শব্দের ভিন্নার্থ গ্রহণে একটি ব্যাখা। লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। স্বীয় বটবা।ল মহাশয়ের 
ব্যধ্যাকেও মূলানুগত বলিয়। গ্রহণ করিবার উপায় নাই। তিনিও পাদটীকায় মান্ধাতার সহিত ইন্দ্রের সধ্যের 
ইঙ্গিত করিয়া লিখিয়। গিয়াছেন_-176 0০00. 177078) ৮1161) 50006719106 5685 1106 1677 00221167501 007৩ 
81995 ৯৮1১1065075 006 0050 181560 0৮ 1079 ৮৪2001001)15 2171১ 200 91001651010 196 0176 
27১07090101 05 20715 01 01210109175 51005 0015 5565 7130 00170615130 00675 15 700 000851018 
(940 0 175 211 09797000117) 21035 78170510706 005 555150708 011)15 ৮/811106 (/90105 10 11801 
এবং অর্থটি হুবাক্ত করিব অভি প্রায়ে গাদটাকায় লিখিয়া গিয়।ছেন,-16 01650100০01) 16019 0786 
15061 0176 5৮12 01 1)1)20050812 076 510617)165 01 10106. 05005 1১৮0 07560. 10 6১151. এই ক্পেফের 
'নহেল্ত্রশন্ কা্াকুজাধিপতিকে ন। বুক্াইয়, মান্ধাতৃ-বন্ধু দেবরাজ উন্দ্বকে বুন্(ইলে, তাহার পক্ষে মান্ধতৃ-সৈন্যের 
| ব্যতিকরে ] চকিত' হইয়া! 'ধ্যানতন্্ী' ধাবণ করিবার কারণ ধ।কিতে পারে ন!]) এখানে “বাতিকর'শবটি 
সংমিশ্রণ অর্থে বাবহৃত হইয়(ছে বলিয়াই বোধ হয়। 

+ ভোজ মত্য্াাপি দেশ সম্বন্ধে অধ্যাপক কিল্হর্ণ লিখিয়া গিয়াছেন,170059101010 15611 ৮8517) 0৩ 
00070 06 010 ১1601817510 15017520651. 40001917600 006 101)07701)1)1071 1151 01 07১6 
27724527722 0106 1২105 100 817055255 চ150 1১610776000) 0010015 0০0077901৮9 1105 15157017510 
(1) 13070৮-৬/550 0106 03210017675 00 10176 001017৩1]) 2100 06 10155 00 0)  0:107-785 01৮15191 
0৫ 117017. 11076 4১৬877015215 07670509015 0£ 00005177117) [111252- 59005, 20001011186 00 07৩ 
17101012005] 27454577) 675 108৮ হ৪]0)% 07 0210 9600 1১002৮) ১1 0065 216 08150 7159 
50811) 01 015 যোগার 70705000006 0175 0৮5 00000010706 07165 টি ওা1201 70701921015 4676 
11509 010৩ 18100105100 19650 1106 1151 -8010188101)16 2750505৬০01. 1৬, 0), 240. 

এ 



লেখমাল৷ । 

মন্তকে সাধু দাধু বলিয়া কীর্তন করাইতে করাইতে, জচিন্ত পাঞ্চালবৃদ্দকর্তৃক মস্্কোগরি 

আত্মাভিষেকের স্ব্কিলন উদ্ধ 5 করাইয়া, কন্তকুব্দজকে | শভিষিক্ত করাইয়া ] রা্তশ্্রী প্রদান 

করিয়াছিলেন |” 
| 

( ১৩ 9 

সীমান্তদেশে গোপগণকর্ভৃক, বনে বন্চেরগণকতুক, গামগমীপে জনসাধারণকর্তৃক, [ গৃহ ] 

চত্বরে ক্রীড়াশীল শিশুগণকর্ভক, প্রতোক দর ঘবিক্ররস্ছানে বণিকৃমমহ €) কর্তৃক, এবং বিলাসগৃহের 

পিষ্জরস্থিত গুকগণকর্তৃক গীয়মান আযস্তব শ্রবণ করিয়া, [ এই নরপতির ] বদনমওল লঙ্জাবশে 

নিয়ত ঈষৎ বক্রভাবে বিনম হইয়া! রহিয়াছে । 
যেথানে£ভাগীরগী-প্রবান্-প্রবর্তমান নানাবিধ | নৌবাটক + ] রণতবণী [ স্ববিখাত ] সেডৃবন্ধ- 

পিলার রা্াাশিপপীপপ পা পাপা পপি শিশীপিলসিা শাক পাদ জঙ্গি . ৯ পা শপ ০ 

বিডি -. রা ১ সপ শীপপ শশী শপাশীগা শিি পপাপশীীশিিশিশিগা পিক পািপাশীিশীশশীতাি পিল রর 
৮০৮ ানপাাত তাপ শশা ত 

* শ্রীধর্মপালদেব [ কান্যকুজেশর ] ই্গরাজকে পরাভূত করিয়। তাহার [ মহোদয় নামক ] কান্াকজ-রাজে 
চক্রায়ধ নামক আপন সামস্তনরপালকে অভিষিক্ত করিবার কথ! নারায়ণপালদেবের [ ভাগলপুরে আবিষ্ক,ত ] 
তাত্রশসনে [৩ ক্লোকে ] উল্লিখিত আছে। ধর্মগাল কান্যকুজের স্ব'মীনতা হরণ করিয়াও, তাহার জগ্য একজন 
স্বতস্থ রাজা নিযুক্ত করায়, কাম্যকুজ পুনরায় রাজজ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিল : এবং [তদ্দেশের নিকটবতী ] অন্তান্থ 

জনপদের নরগালগণও সাধু সাপু বলিয়া তৎকাষ্োর সাধুবাদ করিয়াহ্ছিলেন। 

1 ধন্মপাল কিরূপ লোক্ষপ্রিয় ছিলেন, এই শ্রোকে তাভার পান্চয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরবর্তীকালে বরেজ- 
মগডলের ধরে ঘরে মহীপালের গীত প্রচলিত হইয়াছিল। হয়ত একসময়ে ধন্মপালের গীতও সেই ভাবে সকল 
স্বুনেষ্ট প্রচলিত ভিল। কিষ্তু এই শ্লোক ভিন্ন, তাহার অন্য কোনরূপ উল্লেখ সাহিতো ব। জনশ্রতিতে বর্তমান 
নাই। এই ক্লোকের পলালণ” শব্দ অপরিচিত, এবং “নদানিন্রলিলালল'” একটি উল্লেখযোগ্য রটনা-মাধুযোর 
নিদশন | বটবাল মহাশয় ইহাকে “লঘাশ্রিষ্থলিনানন্দ? গাঠ করায়, উহা একটি রটনা-দোষের নিদর্শন বলিয়া 
প্রতিভাভ হইগ়াছিল। অধাপক কিল্হর্ণ প্রকৃত পাঠ মুত্রিত করিবার পরেও, বটবাল মহাশয়ের উদ্ধত পাঠই 

“গড়ের ইতিহাসে" মুদ্রিত হইয়াছে | সঙ্জনগণ লজ্জায় “বিবছিত” হইতে গারেন; কিন্ত [কাহারও পক্ষে ] 
লঙ্জায় “বিচলিত” হই নার সম্ভাবন! নাই 1 “লনান্িঅন্রিলাললী জলুবাননঞ ব্যাখা। করিবার জন্থ অধাপক কিল্হণ 
লিখিয়। গিয়াছেন,-116 21755197511 0৮9 7506 200 00৬5 007 1015 0067 00220)028, 

[03108 ৬০]. 1৬,১1১, 252, 

: গালবংশীয় ন্লগ!লগণের সকল তাতশাপনেই [ বংশবিবৃতিস্চক ক্লোকাবলীর শেষে ] এই গদ্যাংশের আরজ 
দেখিতে পাওয়। দায়, এবং হাতেই তাহাদের “জয়ন্বন্দাবাদের” পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এই গদ্যাংশে 
অপ্রচলিত সংজ্ঞাশবের বাহুল্য এবং লিপিকর-প্রধাদের আতিশন। বর্তমান থাকায়, এপর্যন্ত কোন ভাষায় ইহার 
আদান্তের মৃলান্ুগত অন্থবাদ প্রকাশিত হইতে পারে পাউ। প্রাচাবিদ্যামন্থার্ৰ শীঘুক্ত নগেন্দ্রল'থ বস্তু মহাশয় 
মননপালদেবের [ মনহলিগ্রাষে আবিষ্কৃত | তায়শাপনের একটী সম্পরণ বঙ্গানুবাদ “সাহিতা, +ষৎ-পত্রিকাধ” 
[ ১৩০৫ সালের দ্বিভীয় সংখার ১৫৬-১৫৭ পৃষ্ঠায় ] প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । ন. কারণে, তাহাকে 
মূলান্থগত অন্বাদ বলিয়। স্বীকার করিতে সাহস হয় ন!। 

; পালবংশীর় নরপালগণের কোন কোন তাত্রশ।সনে “নৌবাটক” এবং কোন ফোন ভাঅশাসনে “নৌবাটপ- 
শব্দ উৎকীণ আছে। নারায়ণপাঁলদেবের [ গাগলপুরে আবিষ্কত ] তাঅশাসনের গদ্যাংশের উত্রাজি অন্বাদ 
সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া, ডাক্তার রাজেন্্লাল মিত্র “নৌবাটক” শব্দের “নো-সেডু" অর্থ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
ডাক্তার হুল্জ তত্প্রতি কটাক্ষ করিয়া, সে বাখ্যা হণ করিতে না গারিয়], [100800 2001908 ৮০1. 
১২৬১ 0- 309, 05 29 ] লিখিয়া গিয়াছেন)--৮]২. ১1101 00920010065 60] 00057055785 চ%0 টি 

₹77781)01706৩0120070906 21001006 061১0815 20055 015 (5707669. 1301101760০ 0105 7/07/7714- 

7711/0 1 71171174171 10106701015 08018177110) 17807015570)16, 00056 100076751৭117061619 %7/015 

৮ 



ধশ্মপালদেবের তাঅশাসন। 

নিহিত শৈলশিখবুগ্রেীরপে [লোকের মনে ] বিভ্রমের উৎপাদন করিনা থাঁকে, 
যেখানে নিরতিশয় ঘননন্মিবিষ্ট [ বনাঘন-নামক * | রণকুঞ্জর-নিকর [ জলদন্জালবৎ 

প্রতিভাত হইয়া] দিনশোভাকে শ্ঠামায়মান করিয়া, [লোকের মনে] নিরবচ্ছির 

জলদসময়-সনাগথ-সন্দেহের উত্পাদন করিয়া থাকে,যেখানে উত্তর্াঞ্চলাগত অগণ্য 
[ মিত্র ] রাজগ্ন-কত্তৃক [ প্রাভৃতীক্কৃত +] উপটৌকনীকৃত অসংখ্য অশ্বসেনার প্রথর-খুরোৎক্ষিপ্ত- 

এ. ১৯ পাপিশী তিক পাটাশ ৩িপশশীিপাশিীশীতীতি | পিপিপি রস 

(0 5 01১80 075 107929 017১৩ 0 00815 10811170077 0])৩ 51৮9) 15567009150 016 1800005 9৮10৮৩ ০ 
14708. অধ্যাপক কিল্হণ” “নৌবাটক"-শব্$কে বিজয়সেনদেবের [ দেওপাড়ায় আবিষ্কৃত] প্রস্তরলিপির [২২ 
শ্সেকের ] “নৌ-বিতান"-শকের তুলযার্থ-বোধক যনে করিয়া, [ 801518101519, [100108, ) ৬০]. 1৮. 1). 255 ] 
"নৌ-সেতু”--অর্থ গ্রহধ করিতে অসমর্থ হইয়া, লিখিয়া গিয়াছেন,--৮৮1801৩ 1116: 1)2010017 10815 ০1 00215, 

01090660176 017 0176 1020) 011106 1)177217800715 10270510565) 0516 21561765016 770021717-0905 8৫ 

061) 58101 (0 190110 21109101001 (2) 02056/295 (./9৮ 2১420574১55) আদ্যস্তের সযালোঢন] করিলে, 

“নৌ-সেতু” অর্থ গ্রহণ করিবার আকাথা। উপস্থিত হয় না। “বাট” বা “বাটক” শব্দ “অযরকোষে” স্থান প্রাপ্ত 

হয় নাই। “বাটা-শব্দ [পুকুষোভঘদেব-কৃত ] “ভ্রিকা্ড শেষে” এবং [ হেমচন্দ্র-ক্কত ] “অভিধান-চিন্তামণিতে” 
যথাক্রমে 

“আতু: মঘস্ব লানস্ব১") 
এবং 

“এত: নঘি ঘর্তা আন, 
বলিয়া উল্লিখিত থাকিলেও, এনোবাটক"-শককে “নৌপথ” বলিয়। ব্যাখ্যা করা ঘাঁয় না। বাঙ্গালীর “নে'বল" 
চিরপরিচিত। যহাকবি কালিদাস বীাঙ্গালীকে “নৌসাধনোদ।তান্”" বলিঘা তাহার পরিচয় প্রদান করিয়। 
গিয়াছেন। গালবংশীয় নরপালগণ বাঙ্গালী বলিয়া, ভাভাদের “জয়স্ষন্ধাবারে" হন্ত।খ্রপদাতিবলের ্যায়, “নেবলও" 

দেখিতে পাওয়া ধাইত ; এবং রাজ-কবি তজ্জন্থই “নৌবাটক"-শন্দের বাবহারে তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া 

গিয়াছেন। ইহাই যে “নোবাটক”-শব্দের প্রকৃত অর্থ, সৌভাগাক্রমে বৈদাদেবের [কমোৌলিগ্রামে আবিষ্কত ] 

করিতেছে | নৌবাট, নোবিতান প্রভৃতি শব্দ যে নৌবাহিনীর প্র(তিশবরূপে ব্যবহৃত হইত, তাহা এইরূপে বুঝিতে 

পারা যায়। মুসলমান-শাসন-সময়ে এই “নৌবাট” “নওয়ারানাষে পরিচিত হইয়াছিল। “নওয়ারা”.শ 
এখনও অপ্রচলিত হয় নাই ; কিন্তু তৎপুর্ব্বভী “নৌবাট"-শব্দ একেবারে অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়!ছে ! 

* “্ঘনাঘন"-শব্দে এক শ্রেণীর হস্তী স্ুচিত হইয়াছে । ঘেকালে এক শ্রেণীর রূণছম্্্দ ঘাতুক মত্ত হন্তী 
প্রতিপালিত হইত ; তাহাই “ঘনাঘন”-নামে সুপৃরিটিত ছিল। ধরণি-কোষে তাহ। 

“ল্মান্নীন্মনতঈ অন আনুজ্জ ব্দ অলাঘল:?? 

বলিয়। উল্লিখিত আছে। অনর-কোষের নানাখবর্গেও [৩৯২০ ] সেই অথ সচিত হইয়াছে । এই “বনাথন"- 
নামক হত্তীর ব্যাহকে “ঘটা” বলিত। অমর-কোবে [ ২1৮1১৭ ) 

“আক্ব্ঘা ঘ্হুল আহা” 

বলিয়া তাহা উল্লিখিত আছে | সেই অর্থে কথাসরিৎসাগরে [১৯১৭৯] "গজেন্দ্র-ঘটা"' বাবহৃত হইয়াছে । 
“ঘনাঘন-ঘটা,”” ঘনঘটার ন্যায় প্রতিভাত হইয়া, জয়ঙ্কন্ধাবারের দিনশোভাকে শ্যামায়মান করিয়া রাখিত বলিয়া, 
লৌকের যনে ব্ধাসমীগমের সন্দেহ উপস্থিত হইত | 

+ অধ্যাপক কিশৃহর্ণ এবং বটব্যাল-ধুত এই তাত্রশাসনের “প্রভৃতীকৃত"” শব লিপিকর প্রমাদের নিদর্শন । 
প্রকৃত পাঠ-_“প্রাভৃতীকৃত" । তাহার অর্থ--“উপটোৌকনরূপে উপসৃত''। অমযরকোষে [২1৮২৭] “প্রাভৃত"-শ্দ 

"সান্থন নু গভৃজল” 

বলিয়। উল্লিধিত আছে। দেবতাকে বা শিত্ররাজাকে যাহা উপহাররূপে প্রদান করা যায়, তাহারই নাম 

১৯৩, 



লেখমালা । 

ধূলিপটল-দমাবেশে দিস্মপ্ুলের অন্তরাল নিরন্তর ধূসরিত হইয়া থাঁকে,_-যেখানে রাঁজরাজেশ্বর- 

সেবার্থ-সমাগত সমস্ত জমৃত্বীপাধিপতিগণের অনস্ত-পদাতি-পদভরে* বন্থন্ধরা অবনত হইয়া থাকে,-- 

সেই পাটলিপুধনএব-সমাবাসিত-শ্রীমঞ্জরঙ্বন্ধাবার হইতে, পরম স্থগভ-[ বৃদ্ধ ]-মতাবলক্্বী মহা- 

রাজাধিরাজ শ্রীগোপালদেবের পাদান্ুধানি-ণরায়ণ, পরমেশ্বর পরমতট্টারক + মহারাজাধিরাজ 

কুশলী + শ্রীমান্ ধর্শ্পালদেব শ্রীপুণ্ত বর্ধন-“ভুক্তির” অন্তঃপাতি, ব্যাপ্বতটা-“মগুলের” অস্ততৃক্ি, 

ডা নামক 77, অন্তর্গত ক্রৌঞ্চশ্বত্র নামক গ্রাম || ইহার সীমা,_ 

নে নর |লগণকে ৮৮5 বাজি তারি টা রাজকবি তি এই এঁতি- 
হাসিক তথ্যের সন্ধান প্রদান করিয়া গিয়াছেন,_স্ুতরাং তৎকালে উত্তরাঞ্চলের রা'জন্যবর্গ পালবংশীয় নরপাল- 
গণের মিত্ররাজগ্ঠ মধো পরিগণিত হইতেন বলিয়াই বুঝিতে হইবে। 

& “নাভান-মব-ললনুতরন:” পাঠটি মদনপালদেবের [ যনহলিগ্রামে-আবিষ্কত ] তাত্রশাসনে [৩* পংক্কিতে ] 

'পাহামহ লললুবণী:' বাপে উৎকীণ আছে, এবং সাহিতাপরিষৎ-পত্রিকায় “পাদভর নমদবনেএ' রূপে মাত্র 

হইয়াছে। উহ) লিপিকর-প্রমাদ বলিধাই রোধ হয়। সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকায় মুর্ধিত “ভূপালগণের অনন্ত 

পাদ্ভরে" সঙ্গত বাখা। বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ ভূপালগণ, পদব্রজে গমনাগমন করিতেন না। 

“পাদাত"-শের অর্থ অঅরকোষে [২৮৬৭ ] এইরূপ লিখিত আছে, 
“ক্স াহান সলিন্ক্তলি:,?? 

তাহার অর্থ, “ঘকালীনা অুনুস্ক:" বলিয়া, ভান্ুজীদীক্ষিত-কুত টীকায় উল্লিখিত আছে । এই অর্থ প্রকটিত 

করিবার জন্য “নারান"? শকই বাবন্ৃত হতইয়াছিল। অতি পুরাকালে “স্দ্ন্বব্ঘেঘাহাল?? লইয়। চতুরঙ্গ সেনা 

গঠিত হইত | কালক্রমে রথের বাবার উঠিয়া গেলে, হর্তী অশ্ব ও পদাতি মাত্রই এ ছিল। এখানে সেই সকল 

সেনাঙ্গের কথাই উলিঘিত হইয়াছে । ভাগীরখাপ্রবাহ-প্রবর্তমান “মোবাটসমূহ এবং শঘনাঘন"-নাখক যদমত্ত 

হস্তিব্যহ রাজ ধিরাজের প্রবল প্রভাপ স্ুচিত করিত; উত্তরাঞ্চলের প্রসিদ্ধ অস্থ শদ্দেশের মিত্রপাজকর্তক উপ- 
0৮কনরূপে প্রেরিত হইয়া, তত্বদ্দেশে রাজাধিরাজের আধিপতোর পরিওয় প্রদান করিত; এবং যাহারা [ দরবার 
উপলক্ষে ] রাঁজধার্নীতে সমাগত হইতেন, সেই সকল সামস্তরাজ অসংখা পদ[তিফেনা-সমভিবাহারে সম্মিলিত 

হইয়া, রাজধানীর গৌরব বর্দীন করিতেন । রাজববি রচনা-কৌশলে এই সকল এভিহ'দিক তথোর উল্লেখ 
করিয়।, পাজাধিরাজের রাজধানীর একটি অভ্যুজ্বল নৃশ্ঠ পট উদ্ঘাটিত করিয়। গিয়াছেন। এই বণনা কেধল পাল- 
বংশীয় নরপালগণের তাআশাননেই দেখিতে পাওয়। যায়। 

1 “হালা মভাৰ্ব্ৰী ভন: বলিয়া অঅরকোষে [5৩১৩] উল্লিখিত আছে । 

“কৃতী স্বীলাল্ অন্মনান্লভুন:?? কর্তৃপদ । ৪৮ পংক্তিতে উল্লিখিত “লালন্ধনি, ন্বাঘস্্রনি, লালা 
ইহার ক্রিয়াপদ | অধ্যাপক কিলহণ এবং ডাক্তার হুল্জ, উভয়েই “কুশল-শবের “স্বাস্থ্য-সম্গ «অথ অহণ 
করিয়া, 47১61770100 £909 176210]) বালয়।, তাহার ইংর।জি অন্থবাদ লিপিবদ্ধ কারয়া গ্রিপ ২1 বটব্যাল 

মহাশয় উহাকে 1১195087085 বলিয়। গিয়াছেন। 
২ এখানে শাবময়” নাক বিভাগ “গুল” নানক ভাগের অন্তর্গত, এবং "গুল" নামক বিভাগ “ভুক্তি” 

নামক বিভাগের অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত। গাল-সাআজাজা নানা "ভূক্তিতে” বিভষ্জ ছিল। তন্মধ্যে দেবপালদেবের 
[যুঙ্গেরে আবিক্কতি ] ভাতশীসনে (৩০ পংক্তিতে ) “জীনগর- ভুক্তির" ; নারায়ণপালদেবেরর [ ভাগলপুরে আবিষ্কৃত ] 
ডাত্রণা সনে [২৯ গংক্ততে] তারভুক্তির, এবং অন্যান্য পাল-নরপালের তাকরশাসনে “জীপুণ্ড বদ্ধন-ভুক্তি” নামে আর একটি 

'ভূক্তির?' পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । এই তাতশাসনোক্ত “ভীপুণ্ড বর্ধান”- ভক্তির” অন্তর্গত “মগুল”সযূহের মধ্ো 
ব্যাপ্বতটা-নামক একটি “মগুল”” ছিল, তদন্তগর্ত “বিষয়” -সমুহের অধ্যে মহস্তাপ্রকীশ নামক একটি “বিষয় ছিল, 
ক্রৌন্কশ্বত্র গ্রাম সেই “বিষয়ের” অন্তর্থত ছিল। 

| এই সকল স্থানের মধ্যে “আীপুণ্ড বন্ধন ভূক্তির'' নাম “বরেন্দ্র” বলিয়া সুপরিচিত হইলেও, অনেক সময়ে 

ন্৪ 



ধর্মপালদেবের তাঅশাসন | 

পশ্চিমে পগঙ্গিনিক।”, * উত্তরে “কাদ্বরী-দেবকুলিক1” 1 ও থঙ্ভ্রবৃক্ষ | পূর্বোত্তরে রাঁজপুত্র 
দেবট কৃত “আলি”, $[ এই আলি ] “বীজপুরকে” $ গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে । পূর্বদিকে বিটক- 
কৃত “আলি”, তাহা | খাউক-যানিকাতে গিয়া গ্রবেশ করিয়াছে ।খ [তাহার পর] জন 

যানিক1 $ আক্রমণ করিয়! [ তহ্নিকটবর্তী হইয়।] জন্-যানক পর্যান্ত গিয়াছে । তথ] ইতে 
নিংশ্ত হইয়।, পুণ্যারাম-বিন্বার্দীশ্রোতি কা পর্যাস্ত গিয়াছে। তথা হইতে নিঃস্যত হইয়া, নলচম্্র্টের 

“বরেজের” বাহিরেও “জী পুণ্ত বর্ধন ভুক্তি" বিস্তৃতি লাভ করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া] ঘায়। ব্যাপ্রতটী, মহস্তা প্রকাশ 
পালিতক এবং ক্লৌধঙ্বত্র কোথায় ছিল তাহা এখনও নির্ণাত হয় নাই বলিয়া, তৎসন্বন্জে নানা তর্ক বিতর্ক 
প্রচলিত হইয়াছে। 

* “গঙ্গিনিক।”-শদ এখনও “গাঙ্গিনা"-নামে বরেক্জ-মগ্ডলে প্রচলিত আছে। মরা নদীর পুন্লাতন খাত এই 
নামে কথিত হইয়া থাকে | সুতরাং বরেন্দ্র-মগলের কোন স্থানেই “গঙ্গিনিকার”' অসস্ভীব নাই । 

1 “দেবকুল''-শব হইতে “দেউল'”-শব্দ প্রচলিত হ্ইয়াছিল। “দেবকুলিকা” শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র দেউল বা 
মন্দির" ।। অধ্যাপক কিল্হণ” “দেবকুলিকাকে” ক্ষুদ্র দেবমন্দির [9177211 161৮191] বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়। শিয়াছেন। 
নীলাশ্গর বলরাম ““কদম্বর” বলিয়া, তাহার স্ত্রী “কাদরী” নামে পরিচিত । সরস্বতী “কাদন্বরী' নামে পরিচিত। 
ছিলেন। তাহার পরিচয় “ঘেদিনীকোনে”? উল্লিখিত আছে । যথা) | 

''জাহ্ক্রব্ন্ন হুমম লনা লঘনন্ । 
কনী বাক্ব্যি-ঘব্্থবলা--মাব্ধী-ঘাবিজানু ম্ঘ ॥% 

অধাপক কিল্হ৭বা বটব্যাল মহাশয় ইহার ব্যাখা। করেন নাউ, কিন্ত এখানে “কাদশ্বরী-দেবকুলিক” একটি 
“ম্রস্বতীখ-মন্দিরের” পরিচয় প্রদান করিতেছে বলিয়াই বোধ হয়। 

; ন্সিনি: অহী বনবালি ব্াদ্ি হানি হিচ্মন।” 

শাখত-কোষের এই নির্দেশে, “আলি শের “সেতু"ন্ঘর্থ থাকিলেও। এখানে আদান্তের সঙ্গে তাহ।র সামঞ্জস্য 
না থাকায়, অধ্যাপক ফিল্হণ” ইহাকে 0106 বলিয়া, এবং বটব্যাল মহাশয় 6701১21710)৩।) বলিয়া বাখা। করিয়! 
গিয়াছেন। বরেক-যগুলে প্রচলিত “বান্ধাইল"-শদ্ে “আগির” স্বৃতি চিরম্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কোন্ 
রাজপুত্র দেবট এই তাম্রশাদনেক্ত ''আলি” বান্ধাউয়া দিয়া স্মরণীয় হইয়াছিলেন, তাহ।র পরিচয় অদ্যাপি আবিষ্ক 
হম নাই । 

$ অমরকোষে [২1৪৭৮ ] “বীজপূরঃ-শবই দেখিতে গাওয়া ঘায়। স্বামিকৃত টীকায় “বীজপুরক-শুকেরও 
উল্লেখ মাছে | যথা, | 

“দ্বলদুবী বীসসদুব: ঈন্তৰী শ্রীল্পদুহ্জী: | 
নীলন্ধ: ঈন্বব্ান্দম্ব নানুলক্ষ্ব দহ: ॥” 

শব্দকপ্পাদ্রমে তান্না হীন্ত কলি ম্বর্লানা” এবং ধননিক্সীহা হুনি হ্িল্্ীলাম।” বলিয়া তাহার বাখা জিবিত 
আছে। অধাপক কিল্হণ! কিঞিৎ সংশয় প্রকাশ করিয়।] ইহাকে 001017-10%6, এসং বটবাল মহাশয় 
[ নিঃসংশয়ে ) £1০৮৩ ০0116170075 বলিয়] বাখা? করিয়া গিয়াছেন। 

| অধ্যাপক কিল্হণ সমগ্র বর্ণন!টির অনুবাদ সাধনে অসমর্থ হইয়া লিখিয়া গিয়াছেন,_17102 16:6 101) (0 
£১০ 70 01 005 1650171790101 01 01)910111)00155 01 0176 ৮1119135 0610180110255211)1% 1 200 0701)10 
(9 07051719116 16২1. গ্রাম!দির চতুঃমীমার উল্লেখ করিতে গিয়া, কর্তৃকন্মক্রিয়াপদের স্বপরিচিত সথাবেশ- 
রীতি স্থরক্ষিত হইতে পারে নাই, এবং স'জ্ঞাশন্দের বাহুলোর সঙ্গে লিপিকর-প্রমাদের আতিশয্য মিলিত হইয়া, এই 
গপ্যাংশকে হর্রবোধ করিয়া রাখিয়াছে ! 

ধ বটবাল মহাশয় *'যানিকা"শকের। 710160101 %0661 0012156 বলিয়! অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া 

গিয়াছেন। | 
$ জন্ু-যানিকাও (১6/-000156 1106 ৮101) ] 00010 01565 বলিষা অনূদিত হইয়াছে। 

দি ৫ 



লেখমালা। 

উত্তর সীম। পর্য্যন্ত গিয়াছে । নলচন্খ্টের দক্ষিণে নামুণ্ডি-কায়ি ক1..হইতে খণ্ডমুগ্মুখ পর্য্যস্ত, 

থণ্ডমুণ্মুথ হইতে বেদস-বিন্িকা, তাহার পরে রোহিতবাটা-পিগারবিটি-জোটি কা সীমা, উক্তার- 
যোটের দক্ষিণ এবং গ্রামবিস্বের দক্ষিণ পধ্যন্ত দেবিক1 সীমাবিটি ধর্মাযোজোটিকা । এই প্রকার 

মাঢ়াশালসলী নামক গ্রাম। তাহার উত্তরেও গর্ষিনিকার শীমা ; তাহার পুর্বে অদ্ধশ্রোতিকার 

সহিত | মিলিত হইয়া ] আত্রধানকোলাদ্ধঘানিকা পর্যাস্ত গিয়াছে । তাহার দক্ষিণে কালিকা শ্বত্র, 

তথা হৃইতেও নিঃস্থত হইয়া, শ্রীফলভিযুক পণ্যন্ত গিয়াছে, তাহার পশ্চিমে [ গিয়। ] বিবঙ্গর্ধ- 

শোতিকার গঙ্গিনিকায় থিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। পালিতকের সীম! দক্ষিণে কাঁণা-দ্বীপিকা, পুর্বে 

কোঠিয়া-আোতঃ, উত্তরে গঙ্গিনিক1, পশ্চিমে জেনন্দায়িকা * এই গ্রামের শেষ সীমায় পরকর্ধর- 

দ্বীপ + স্থালীকট-পবিষয়ের” অধীন আত্মষণ্ডিকা-“মগুলের” অন্তর্গত গো-পিপ্ললীগ্রামের সীমা, পুর্বে 
উড্ভগ্রাসম গুলের পশ্চিম সীমা, দক্ষিণে জোলক, পশ্চিমে বেসানিকা। নামক থাঁটিকা, উত্তরে উদ্গ্রীম- 

মণ্ডলের সীমায় অবস্থিত গোপথ + এই শ্রামচত্ ষ্টগ্নে স্থবিদিত [ সমুপগত ]রাজ-রাজনক,$ রাজ পুত্র, 

রাজামাত্য, সেনাপতি, বিষয়পতি, ভৌগপতি, বষ্ঠাধিকৃত, দণ্ডশক্কি, দগ্ডপাশিক, চৌরোদ্ধরণিক, 

দে, সাপনাএনি দুতখোল-গ্রমাগমিক, অভিন্নরনাণ, হস্তযধ্যক্ষ, অশ্বাব্যক্ষ, গবাধ্যক্ষ, মহিযাধ্যক্ষ, 

ছাগাধ্যক্ষ, মেধাধ্যক্ষ, নাকাধাক্ষ, বলাধ্যক্ষ, তরিক, শৌক্কিক, গোঞ্সিক, তদাুক্তক, বিনিষুক্তক, 

প্রভৃতি রাজপাদোপর্রীবিসকল,--এনং অকগিত আর ৪ চাট ভটজাতীয় বথাকালবাস্তব্য লোকসকল; 

জ্োষ্টকাদস্থ মহামহন্তর দাশগ্রামিক গ্রাভৃতি ব্ষয়ব্যবহারী সকল; করণ ও প্রতিবাসী ক্ষেত্রকর- 

সকল, ইনাদিগকে ত্রা্গণসন্মানপূর্বক [ অর্থাৎ আগ্রে ব্রাহ্মণের সম্মান করিয়া, পরে ইহা- 

দিগকে ঘথাযোগাভাবে সন্মান করিয়1, ] জানাইভেচছেন ও "আজ্ঞা করিহেছেন খে, আপনাদিগের 

সম্মতি ত হউক, মহাঁদামন্তাধিপতি শীনারায়ণ বন্মী দূতক খুবরাজ শি ভুবনপালখ দ্বারা আমাদিগকে 

জানাইয়াছেন যে,--“মাতাপিহার ও নিজের পুণ্যাভিবুদ্ধির উদ্দেশ্তঠে আমর! “গশুভস্থলী”-নামক 

স্থানে দেবগৃহ দির করা [ইয়া ্বাছি, € সেই নর নিত: 2006 বাক্গণ টা ও দেবপুজক 'গ্রতৃতি 
শশী তিক পাপ শা পরা শা শা কি 2 

না, 

« বটন্াাল মহাশয় “জৈনন্যায়িকী” পাঠ উদ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। 
+ গরকন্কুদীপ 1)970100687000709010)6 51116 বলির বটব্যাল মহাশম কর্ড প মা ত হইয়াছে । 

1 সংজ্ঞ। শব্দগুলির অর্বোধ কা কঠিন । সংক্পত ভাঁষ!-নিবদ্ধ তায্রশাসনে উল্লিখিত হইলেন, "ফল শব্দ সংস্কৃত 
ভাষার স্রপরিচিত শব্দ বলিয়। বোধ হয়না । অনেক এদেশজা'-শবকেও সংস্কৃতের রি ।ন্করা হইয়াছে 

বল্দিয়া বোধ হয়| যথ।,খাটিকা শব খাড়ি? হউতে পারে) 
২ “'বাজনক*'-শব্দটি “রাজন্যক”'- শব্দের অপভ্রংশ বালয়ই বোধ হয়। 

সকল রাজপুক্ললাপির রাজপদের ও রাজকার্মোর বিবরণ ঘথাপথহাবে নির্ণয় করিনার উপায় নাই । 
যতদুর জাণিতে পারা গিশ্লাছে। তত তাহ! ডি হারে" উল্লিখিত হউবে। 

শা এই তাজ্শীসনে “খুবরাজ ভ্রিভুবন পালের” নাম উল্লিখিত আছে। উহা দেবপলদেবের নামান্তর কিনা, 
জানা খান নঃউ। ভজ্জন্য অনেকে রি |ন করিয়াছেন, ধশ্মপালদেব বর্তমীন থাকিতেউ, ্রিভুবনপাল পরলোক গমন 

করায়, দেব্পালদেন পিভসিংহ।সনে আরোহণ করিয়াছিলেন ! ইহার কোনরূগ প্রমাণ এখনও আবক্কত হয় নাই। 
$ লাটদেশ বর্তমানে গুজরাট নামে পরিচিত । 



ধশ্মপালদেবের তাআঅশাসন । 

পাঁদমূল-সমেত * [ তাহাতে ] প্রতিষ্ঠাপিত ভগণন্র্নাপাযণ 1 দেবের পৃজোপস্থানাঁদি কর্খের ? 

জন্ত তত্রত্য হট্রিকা ও তলপাটকমমেত চারিটি গ্রাম আপনি দান করুন।” তদনত্তর আমি, 
তদীয় বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, তলপাটক ও হট্টিকাসমেত উপরিলিখিত এই চারিটি গ্রাম স্বসীম] পর্য্যস্ত 

যথোদ্দেশে দশাপচারের 8 সহিত, কোঁন কর ধার্ধ্য না করিয়া, [ অর্থাৎ বিনা করে ] সকল উৎপাঁতি 

দূর করিয়া, "্ভূমিচ্ছিদ্র-্তায়ান্ুসারে* চত্্র, সুর্য ও পৃথিবীর অবস্থানকাল পধ্যন্ত [ নারায়ণ বন্মা 

যেরূপভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন ] সেইূপেই প্রতিষ্ঠাপন করিলাম । আপনার! সকলেই ভূমির 

দ্ানফলগৌরব ও তদপহরণে মহানরকপাতার্দ ভয় [স্মরণ করিয়! ] এই দান অনুমোদন করিয়া 

পরিপালন করিবেন। প্রতিবাসী ক্ষেত্রকর কল [ এই রাঙ্গ] আজ্ঞ। শ্রবণ করিয়া, সমুচিত কর- 

পিওকাদি! সব্বপ্রকার প্রদেয় বস্তা] পূর্বোক্ত দেবসেবার্থ] এদান করুক। 

সগর প্রসৃতি বহু রাঁজগণ ভূমিদান করিয়। গিক্সাছেন ) যখন যে রাজ ভূমির অধিপতি হন, 
তখন তাঁহারই ফল হয় ॥ ১৪ | 

ভূম্দানকর্তা যষ্টিসহস্্র বৃংসর স্বর্গভোগ করেন। দত্তভূমির হরণকাঁরী ও হরণ বিষদ্ষের 
অন্থমোদনকারী তথুপরিমিত]কাল পণ্যন্ত নরকভোগ করেন ॥ ১৫ ॥ 

যিনি স্বরন্ত অথবা পরদন্ত ভূমি হরণ করেন, তিনি পিতৃগণের সহিত, বিষ্ঠার কৃমি হইয়া, 

নরকযন্্রণা ভোগ করেন ॥ ১৬] 

ঙ্ী ও মন্গযাজীবন পদ্ম (কমল) পত্রস্থিত জলবিন্দুর সায় চঞ্চল )--ইহাঁ এবং পুর্বোক্ত বাঁক্য 

সকপ স্মরণ করিয়া, পরকীত্ির বিলোপসাধন কর। কোন পুরুষেরই কর্তব্য নহে ॥ ১৭ ॥ 

লঙ্ী বিদ্যুতের স্যার চঞ্চলা, মনুষযশরীর দীপশিখার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, পংসার ছুঃখবহুল, 
শশী িশিশিিটিশীপশিি পিপি পিসী শ্পিশিিপীি তিতা ৩ পপশীশাপাশশন 

পিস পপাপািপ ৭ কপ পাপ, ৮ ২ পসপ্পীিশিপিপাস্পপাশিপী পিসী পাপী পাপা তপন পপি শিপন পিপাসা 

* পাদমূলিক-শ্দ পালি সাহিতো ভাঙাকে সুুচিত করে, এবং এখানেও পাদমূল-শব্দ সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে 
বলিয়া বোধ হয়। | 

1 শিন-নারায়ণ'--শঙ্গ নম্ননামক কোনও ব্যক্তির নামাহ্সারে মারাঘ়ণের নাষ-করণের পর্সিটয় প্রদান করিতে 
গারে। এরূপ প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। পুরাকালেও থে উঠা প্রচলিত ছিল, তাস্শাসনাদিতে তাহার 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় 1 (00109701015 10010) ৬01. 1৬.) 0 242) 916 ০ দ্রষ্ুৰা। 

+ প্জা এবং উপস্থান । 
১ দশীপচার-পাঠ মংশয়হীন বলিয়া বোধ হয় না। 
॥ অধ্যাপক কিল্হণ এই অংশের অন্থীবাদে £লখিয়া গিয়াছেন-- 
“১1081417001 0০৮ (1940 2705 ) 076 08500030008365) 10005 01 50110১15(61)06) 21১0 51] 

01106171115 0119৮111006. 

ধা “যাহার যাহার যেমন ভূমিদান, তাহার তাহার তেমনি ফল" বলিয়া প্রাচাবিদামহার্ব শরীুক্ত নগেক্রনাথ বস 

সাহিত্যপরিষ্ত-পত্রিক্কায় [ ১৩০৫ সালের দ্িতীয় সংখাার ১৫৭ পৃষ্ঠায় ] বাখ্যা করিয়াছেন কেন, তাহা বৌধগম] 
হয় না। এরূপ ব্যাথায় এই শ্লোকটির তাত্রশাসনে উদ্ধত হইবার উদ্দেশাই ব্যর্থ হইয়া যায়। ভবিষাৎ তভুপালবর্গ 
যাহাতে কীর্ভিনাশ ন| করেন, সেই উদ্দেশোই এই সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; এবং প্রথম ক্লোকেই বলা হ্ই- 
য়াছে,খিনি যখন ভূমির অধিপতি হইবেন. তিনি নিজে দান করেন নাই বলিয়া ইহ! যেন নষ্ট না করেন; কারণ 
যিনিই দান করুন না কেন, যিনি যখন ভূমির অধিপতি থাকেন, তিনিই তখন তাহার পুণ্যফল লাভ করেন। 

২৭ 



লেখমালা। 

পরকীর্তি ন্কাঁরীর অবশ; ও নিয়ত গরকার্তি রক্ষাকারীর যশঃ চক্রের সিতিকালপ্স্থ 
স্থার়ী--এই সকল কথ! মনে করিয়া, ভবিষাৎ রাজগণ যাহা অভিরুচি হয় করিবেন) অধিক 
বাক্যবায়ে ফল নাই ॥ ১৮) 

অভিবদ্ধমান-বিজয়রাঁজা-সংবত্মর ৩২, অগ্রহায়ণ মাসের দ্বাদশ দিবসে ॥ * 
ভোগটের পৌত্র, স্ভটের পুত্র, গুণশাণী তাতটকর্তক ইহা উতৎকীর্ণ হইল ॥ ১৯। 

পপ পপ 2১৭৯১০৯ 
রে 

* তারানাথের এনে ধর্ম-পালদেৰ দীর্ঘকাল বাজ্যভোগ করি ক ৃ এ রবার যে কিংবদ নন ৃ্ ৃ উনার পাহারা? সতী উল্লিখিত আছে, ইহাতে তাহার 
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কেশব-প্রশস্তি। 
[ মহাবোধি-লিপি ] 

প্রশস্তি-পরিচয় | 

১৮৭৯ খৃষ্টানদের সমসময়ে বুদ্ধ গয়াধামের সুবিধযাত মহাবোধি-মন্দিরের দক্ষিণে [স্তর 
 আলেক্গণ্ডার ]কনিংহাম একথানি প্রস্তর-ফলক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । তাহার বামভাগে একটি 

| লিপি এবং দক্ষিণ ভাগে [তিনটি পৃথক পৃথক প্রকোষ্ে ] তিনটি শ্রীমূর্তি 

দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। প্রস্তর-ফলকথানি কলিকাতার যাছ্ঘরে প্রেরিত 

হইয়াছিল, এবং কনিংহামের “মহাঁবোধি'ত নামক গ্রন্থে* প্রস্তর-লিপির একটি প্রতিলিপি মুর্রিত 

হইয়াছিল। 

এই প্রস্তর-পিপি আবিষ্কৃত হইবার পর, ইহার গাখোদ্ধারের ভার ডাক্তার রাজেন্ত্রলাল মিত্রের 

উপর স্তন্ত হইয়াছিল। তিনিও সোসাইটির পত্রিকায় 1 ইহার পাঠ ও ইংরাজি 
অনুবাদ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ছুূর্ভাগ্যক্রমে বিশ্তদ্ধ পাঠ উদ্দৃত করিতে 

অদমর্থ হইয়া, ডাক্তার রাজেন্ত্রলাল এই প্রস্তর-লিপির বিশুদ্ধ ব্যাখা। প্রকটিত করিয়া ধাইতে 

পারেন নাই! প্রস্তরফলকে ধে তিনটি শ্রীমুর্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, তাহানও প্রকৃত 
পরিচয় বহুকাল অপরিজ্ঞাত ছিল। 

কলিকাতার যাদুঘরে সংরক্ষিত পুরাকীর্তির নিদর্শনসমূহের পরিচয়-বিজ্ঞাপক বিবরণ-পৃস্তকে; 

ডাক্তার আগারসন্ এই প্রস্তর-লিপিকে বৌদ্ধমত-বিজ্ঞাপক স্ববিখাত “যে ধর্া মন্ত্র, এবং 

শীমুরিত্রয়কে “বোধিসত্ত-মূর্তি” বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিরাছিলেন। প্রন্কৃত 
পঙ্গে, ইহার সহিত বৌদ্ধমতের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। শ্রীযুক্ত নীলমণি 

চক্রবর্তী, এম-এ, এই প্রস্তর-পিপির পাঠ ও ব্যাখ্যা মুদ্রিত করিয়া, 8 ততপ্রতি প্ডিতবর্গের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রস্তর-লিপি এখনও বঙ্গলাহিত্যে সুপরিচিত হইতে পারে 

নাই। 
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1 1১70098017)83 01 01)6 £১919110 9090161 ০৫ 1301191, 788০) [9. 8০. 
1 4১518) 100 0016 10017158015555 680)) 10) &760655) 0076 11870 5109 01 11015 [00619 02160 

51015819617) 00001)160 ১5111) 0106 17501101101) 06210101105 555 00080010290 660,511) 2111061106৩, 
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২ 00181108] 8100. 009991188০1 10176 45121050061) ০ 1361021) ০1. 1৬ (5৬ 
61165 ), ]9. 101-102,. 

আনিকার-কাহিনী। 

পাঠেদ্ধার-কাহিনী | 

ব্য।খ্যা-কাহিনী | 
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লেখমাল। । 

এই প্রস্তর-ফলকে * পংক্তিতে [ সংস্কৃত ভাষা-নিবদ্ধ ] চতুঃক্লোকাত্মক একটি সংক্ষিপ্ত লিপি 

উৎকীর্ণ রহিয়ছে। তাহার ছুই একটি অর্গর অস্পষ্ট হইলেও, অধিকাংশ অক্ষর এখনও অক্ষুণ্ 

অবস্থায় বর্তমান আছে। প্রস্তর-ফলকের দক্ষিণভাগে যে তিনটি প্রকোষ্ঠ 

আছে, তাহার বাম প্রকোর্টে বিকুমূর্তি, দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে সুর্যামুর্তি; এবং 
মধ্যস্থলের গুকোষ্ঠে আর একটি [অস্পষ্ট ] শ্রীমূর্তি;) তাহ! [ চক্রবর্তী মহাশয়ের মতে] 

“হয়ত ভৈরব মুর্তি ।”* যে অক্ষরে এই লিপি উতকীর্ণ হইয়াছিল, তাহ! ধর্মপালদেবের শাসন- 
সময়ের বঙগাক্ষর ; ধঙ্মপ।লদেবের [ খালিমপুরে আবিষ্কৃত ] তাম্রশাদনের অক্ষরের অনুরূপ । 

এই গ্রান্তর-লিপিত্ডে লিখিত আছে,ধন্মপাঁলের রাজ্যান্ধের ষড়বিংশতিতম বর্ষে [৭পংক্তি] 

ভাঁদ্রমাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে শরণবারে [৮-৯ পংক্কি) উজ্জপ নামক ভাস্করের পুত্র কেশব- ১-২ 

পংক্তি] কতৃক একটি চতুম্বুথ মহাদেব [৩ পংক্তি] প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল, এবং 

| ততৎকাল-প্রচলিত “ড্রম্ম” নামক মুদ্রার] তিন সহস্র মুদ্র। ব্যয়ে ৬ পর্ক্ত ] 

একটি “অভি 'অগাঁধা” পুষ্ষরিণী খানিত হইয়াছিল। এই গ্রন্তর-লিপিতে কৰির বা শিল্পীর 

নাম উল্লিখিত নাই) ইহাতে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য শিল্প-কৌশলেরও সমাবেশ দেখিতে পাওয়া 

যায় না। 

লিপি-পরচয় | 

লিপি-বিবরণ | 

থে “না” স্থানে এই গ্রতিষ্ঠাকাধ্য সম্পার্দত হইয়াছিল, প্রস্তর-ফলকটি সেই স্থানের ধ্বংসাব- 

শেষের মধ্যেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহ। বুদ্ধগয়াধামের “চম্পশায়তন” নামে [৯ পঃক্িতে ] 

উল্লিখিত । এই নামটি সংশয়হীন খণিয়া বোধ হয় নাঁ। যাহা হউক,--এই শিলানিপি,ত 

জগদ্িখ্যাত মহাবোধি নামক বৌদ্ধ-তীর্থক্ষেত্রে শৈব-মৃস্তিপ্রতিষ্ঠার যে 

পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা একটি উল্লেখষোগা এতিহাসিক তথ্য। 

ধন্মপালদেবের শাদন-নীতির সকল বর্কেই [ শান্নির্দিষ্ট ] স্ব স্ব *স্বধন্মেশ গ্রতিষ্ঠাপিত 

করিবার কথা তৎপুত্র দ্রেবপালদেবের [মুঙেরে আবিষ্কৃত) তাম্রশাসনে [৫ শ্লোকে] উল্লিখিত 

আছে। ধরন্মপাঁলদেবের শাসন-সময়ে মহাবোধি নামক বৌদ্ধতীর্থশেতে এই শৈব-মুর্তির 

প্রতিষ্ঠা ভাহার একটি প্রকট প্রমাণ বলিয়া শ্বীকৃত হইতে পারে। এই প্রস্তর-“পপিতে এদ্রক্ম” 

এতিহালিক তথ্য 

নামক যে মুদ্রার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা যে এক শ্রেণীর রৌপা-মুদ ছল, বিগ্রহ 

পালদেবের খাসন সময়ের “রম্ম” নামক রৌপ্যমুদ্রা আবিুত হইয়।, তাহার পরিচয় প্রদান 

করিয়াছে ।+ ধশম্মপালাদবের শাসন-সময়েও “দ্রন্? প্রচলিত ছিল, এই প্রস্তরলিপিই তাহার 

গ্রমাণ | পদ্রন্ম” শব-অমরকোষে দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু সংস্কৃত সাহিতো এই শব্ধ 

শপীসনপা সপ পাস্প এস পপি পপ পিিলাশীতি। | এসপপিপপীসিপপপািশিপািত পাপা পিপিপি পিসপপীশাপীিপশাশাপিশীদি্পিশীিশা পাশ 
পাশা পক পাক পপ 

5101050৮076 10 016 001001615101901)1) 0721 01 1)1)911552,.)) 
1 বিগ্রহপালদেবের দুইটি 'দ্রন্ম” শ্রীযুক্ত রাখালদ।ন বন্দ্যাপাধ্যায়। এম-এ, ছেখককে প্রদান করিয়|ছিলেন। 

একটি মালদহের যুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী মহাশকের নিকটে এবং একটি লেখকের নিকটে আছে। 
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কেশব-প্রশন্তি। 

একেবারে অপরিচিত নহে । ভাস্করাচার্দ্যের * [লীলাবতী ] গ্রন্থে ইহার পরিচয় প্রদত্ত হই- 

যাছে। যথা, 

“অহাতক্জালা হনব অন্ ঘা জান্িদ্ধী লাজ অহ ম্বনস্ম: | 
ন লীতঘ কুদ্ বুক্কালবনসী কুম্ধী হ্নঘা লীত্তলিঘ্ব লিচ্দ: ॥% 

ইহা! মুদ্রা-বিজ্ঞাপক পারিভাষিক শব্দ। কুড়ি কড়ায় এক “কাকি ণী”, চারি কাকিণীতে এক 

“পণ”, ষোল পণে এক “দ্রম্ম'”, এবং ষোল দ্রন্মে এক “নিক, এইরূপ নির্দেশ অনুসারে বুঝিতে 

পারা যায়,_পাচ গণ্ডার এক “পয়মা”, চারি পয়সায় এক “আনা”, ষোল আনায় এক “টাক”, 

এবং যোল টাকায় এক “মাহর” নিতান্ত আধুনিক গণন!-রীতির পরিচয় প্রদান করে না। এই 
প্রস্তর-লিপির “মহাদেব শ্ততুর্ম খ*+ আর একটি এতিহাসিক তথ্যের পরিচয় গ্রদান করিতেছে। 
এই মহাদেব লিঙ্মৃর্টিবিশিষ্ট ছিলেন ঝলিফাই বোধ হয়। বরেন্ত্রমগুলের নানাস্থানে “চতুর্থ 

শিবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীধামেও এবগ শিবলিঙ্গের অসস্তাব নাই। এক্সণে ইহার 
প্রতিষ্টা-গ্রথা তিরোহিত হইয়া গিয়াছে । মহাদেব “পঞ্চমুখ+) এবং বরঙ্গা পচতুন্ধ,থণ। বলিয়াই 

গ্রসিদ্ধ। কোন্ সময়ে “চতুম্মথ” মহাদেবের গ্রতিষ্ঠা-প্রথা কি কারণে গুচলিত হইয়া, আবার 

কোন্ সময় হইতে কি কারণে অপ্রচলিত হইয়। পড়িয়!ছে, তাহা এখনও নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইতে 
পারে নাই । কিন্তু "চতুক্মুথ+ শিবলিঙ্গ নিতাস্ত আধুনিক বলিয়। কথিত হইতে পারে না। 

কারণ, মহাভারতে ৪ [ অনুশাদনপর্ক ১৭1৭৬ ] ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়| যথা,-- 

নহুনুন্মুত্বী মন্থান্নিত্ব ঘাক্লিক্ক হ্বপ্রজ স্ব ॥” 

প্রশ্তি-পাঠ। 
$ ঁ 

শ্বম্য (্স) যামনন হজ তজনলজ্স সিন্লামিহ্: | 
- 

২ আ্নাব্াল দুনন্য লন্বাহন যন্তৃমব্ৰ ॥ ১) 

স্রন্তালা- 

হ লন লক্লানা লক্তানীপ্ি-নিনাধিলা । 
ব্ানন্ধ- 

* “গণক-তরকঙ্গিণী ” গ্রন্থে পহ্ল্বযালহআমিন গৃী'? [১*৩৬ শক-১১১৪ পুষ্টাকা] বলিয়া ভাক্ষর|চাধ্যের জন্মকাল 
উল্লিখিত হইয়াছে। তথনও “জ্রম্ম” নামক মুদ্রা গ্রচণিত ছিল । 

(১) সকল শ্রোকই অনুষ্ভ.| প্রথম শ্লেকের 'চম্পশায়তনে গাঠ চল্পেশ+আয়তন বলিয়। বোধ হয়। 
(২) 'ল্লাচক » প্পরঙগয়ান্ত্র পাঠের অর্থ কোধগম্য হয় ন|। 
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লেখমালা । 

৪ ক্পজতাব্ম(?) আযধ দলিষ্তাদিন; [0] ২ ॥ 

ঘ্র্বি- 

£. হ্যলযলাপা তব দুলা শিহ্ঘৃঘকীঘলা। 
ভ্বিলঘ- 

ন্ ল বলতকাব্ম ভুল্মাব্যা ব্বানিনা না ॥ ৩) 

৩ মভুবিক্মলিনম রী অএম্মনান্ল লন্বীধুজি [17 

হু. লালুবন্থুন্দপভ্জ্ৰা ভূলী লাহজ- 

৫. বহ্তাক্কুলি ॥ 8 ॥ 

বঙ্গান্ববাদ। 

(১) 

স্ু্রম্য চম্পেশ+ নামক “আয়তনে” [ শিলাভিৎ ] উজ্জ্বল নামক ভাঙ্কারের কেশব নামক পুন্ 

কর্তক চতম্,খ মঙ্াদেব, 

চি ২৭ 

মন্ঠাবোধি-নিবাদী শ্রেন্ভ মল্পগণের* সাতক..অঙ্গলাথ প্রতিচিত হইয়াছে । 

ডি. বা 

সাধুগণের [ মঙ্গনার্থে] তিন সহ ভ্রন্ম [মুদ্রা] ব্যয়ে | উক্ত কেশব নাঁমক ব্যক্তি কর্তীক ] 

সুপবিত্রা গঙ্গাডুলা; একটি অতি লুগভীরা [ সগাধা ] পুদ্মগিণীও খানিত হইয়াছে। 

এ 

ধন্গপগাল নামক মন্ভীপ পতর রাজ্যাবধের মছবি'শঠিভমনার্দ ভাঙজমাসের কৃষ্জাপঞ্চমী িথিতে 

শণিবারে[ এই পুন্ঠকীছ়্ি প্রতিচিত হইল। ] 

০ পাপ পপ পলি ক সপ পিল শত লাশ ৩ জিপি শিপ পা ০২ ৯ পপ পপ আপস ০০ জাপা ক রি ১ 

% প্রন্তর-লিপিভ “চম্পশাফতনে” উতৎ্কীর্ণ রহিয়াছে । “আয়তন শব্দ অমরাকোষে [২২৭] “চৈত্যম।য়ভনং 
তুল্যে” বলিয়। উল্লিখিত আছে । তাহা হইতে “আয়তন” শব্ধ ত্রমে দেবমন্দিরও লুচিত কারয়াছে। এই শব্ধ 
পৃথক করিয়া! লইলে, 'চম্পশ" শব্দের অর্থ ₹য় না; তাহাকে সংজ্ঞ। শ্ধরূপেই গ্রহণ করিতে হয়! “চম্পেশ” গ1ঠ 

অভিপেত হইয় থাকিলে, যে স্থানে চতুর্ম,থ মহাদেব প্রতিষ্ঠিত হইয়ছিলেন) ভাহা “চল্পেশায়তল” নামে গ্রসিদ্ক 

ছিল বলিয়া, ব্যথ্যাত হইতে পারে। | 
।মল্লগণ শৌদ্ধ সাহিত্যে ঈপরিচিত। 
ঠবিষুপমী' গঙ্গ!র একটি নাম বলিয়া সমরকোষ | ১১০৩১ | উল্লিখিত আছে। 
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দেবপালদেবের তাম্রশামন । 

| মুঙ্গের-লিপি ] 

প্রশস্তি-পরিচয়ু । 

১৭৮০ খুষাবে মুঙ্গের-নগরে কর্ণেল ওয়াটুপন্ কর্তৃক এই তাত্্রপট্রলিপি আবিষ্কৃত হয়। তৎকালে 

এরূপ প্রাচীন লিপি পাশ্চাত্য পঞ্ডিতবর্গের নিকট ম্থপরিচিত না থাকায়, ইহাতে এক নূতন 

কৌতুহল মমুছুত হইয়াছিল। ইহা পালবংশীয় তৃত্তীয় নরপাল দেবপাল 
দেবের তৃমিদানপত্র ; মুঙ্গের-নগরে আবিক্দত হইয়াছিল বলিয়া, এক্ষণে 

“নুগ্গে র-লিপি' নামে সুধী-সমাজে অভিহিত হইয়া আসিতেছে । এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকায়* 

[ ১৭৮৮ খৃষ্টান্দে ] এই তামপট্রপিপির একটি লিখোগ্জাফ মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহাতে লিপিকর- 
প্রমাদের অন্াব ছিল না। কিন্তু তাহাই এখন একমাজ অবলম্বন! কারণ, যূল তাত্্পট্টখানি 

চারাইয়। গিয়াছে । কিরূপে কাহার নিট হইতে হারাইয়া গেল, তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া 
যান না। 

১৭৮১ থৃষ্টাব্ধে চার্লদ্ উইল্কিন্দ, এই প্রাচীন পিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন । কিন্তু 

তাহার উদ্ধৃত পাঠ মুদ্রিত হয় নাই। সুতরাং কিরূপ পাঠ উদ্ধত হইয়াছিল, তাহা জানিবার 
উপাদ্ধ নাই। এসিয়াটিক সোসাইটি যে লিখোগ্রাফটি মুদ্রিত করিয়াছিলেন, 

তদবলগ্বনে [ অশেষ অধ্যবসায়-বলে ] অধ্যাপক কিল্হর্ণ যে পাঠ উদ্ধত ও 

মুদ্রিত 1 করিয়! গিয়াছেন, তাহাই এখন এই প্রাচীন লিপির মূলান্থগত গ্রাকৃত পাঠ বলিয়া মর্যাদা 

লাভ কবিয়াছে। ইহার জন্য অধ্যাপক কিল্হর্ণকে কিরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, 

তাহা লহজেই অন্গমান করা মাইতে পারে। অল্যান্ত প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার-সাধনে অধ্যাপক 

কিল্হর্ণ যেরূপ জগদিখ।5 খ্যান্টিলাঁভ করিয়া গরয়াছেন। তাহাতে তাহার গৃহীত পাঠ মুলান্গত 

বলিয়। স্বীরূুত হইতে পারে।। 

আবিষ্ধ(র কহিনী। 

গাঠোক্ধ।র কাহিনী । 

সত তপশপাপিশীশটীাশিপিপস পাশা পপ পিপি শি তশাশপাপাপিসটিাশিপ। শত পা শী কপি প্পসপ পাপ 

* 4819010 79898,:01898, ৮০1. 1) 190. 123-1309 800145. 

1 [00150 20610103927 ৬০1. ১১১1) 00, 2547-5527, 

! অধ্যাপক কিল হর্ণ লিখিয়] গিয়ছেন)+]0)6 01015 09552£65 0১000 110) 1 না) 20011 0000)101 
ঠ10. 1) চ1)10) 1106 16-02150061 01 1175 11016 1007 [১/০0৬6. 06 10 11056 90196 ৮7077 916 1176 

0109 :5747/77%2)7717) 1) 1106 5১ 71/-7812/4-52777451% 17 11738400700 54777177470 018 1006 5. 

চো 1706 7851, 777 161 ৮1]1, ] 0051) 9601: 077 1156]1--11001810 20610008757 ৮01, 21) 0255. 
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লেখমালা । 
উইকি শা, তাহার মন্দ ইংরাজি ভাগাঁয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । 

ম জোন্সের টিপ্পনীমহ সোসাইটিং পর্িকায় [১৭৮৮ খু্টাবে) 

মুদ্রিত হইয়াছিল । কিন্ছু পাঠোদ্ধার-শৈথিলা এবং ব্যাখ্যা-বিজাটে দেবপাল 

দেব [ ধর্মপালের নানা) বাক্পালের পুত বণীয়। পরিচিত হইয়া পড়িফা- 

অপ্যাপক কিল্হর্ণ যেবূপ পাঠ উদ্ধত করিয়া গিয়াছেন, ভদনুসারে দেবপালদের এই ভাঅশাসনে 

মাঁপনাকে ধর্মপালদেবের পুর বলিয়াই [ একাদশ (প্লাক | ক্সাস্মপাবচয়্ প্রদান করিয়া গিয়া- 

ছেন। এপর্যন্ত এই পুরাতন লিপির বঙ্গাঘুবাদ প্রকাশিত ছয় নাই; কোন কোন গ্রন্থে এবং 

প্রবন্ধে এই লিপির মর্দমাত্তই আলোচিত হইয়াছে। | 

হাবস্থায় 'পণপ্ত হওয়া গিষ্াছিল। কিন্ত লিখোগ্রাফ করিবান 

পময়ে প্যদুষ্টং তল্লিখিতং করিতে (দিয়, জিপিকর আনেক স্থলেই সকল অন্দর ও চিহ্ন হখাবখরূপে 

নি উদ্ধত করিতে পারেন নাই । ইনি স্থলে লিপি প্রমাদগ্খলি সংঙ্কতজঞ 

পাঠকের নিকটে অক্লেশেই প্রতিভাত হয়। অদ্যাপক কিল্হর্ণ সে সফল 

মুদি করিয়া গিয়াছেন। তামফলকখানির আয়তন বিরূপ ছিল, 

গাঠোদ্ধার করিয়া, চার্দম্ 

তাহ। স্থপঙ্ডিত সার উইলিয় 

পাখা কাহিশী। 

এই হানশাসনথানি অঙ্গুঃ 

স্লে বিশুদ্ধ পাঠই উদ্ধত ও 

এগন আর তাহ! জানিবার উপায় নাই । (েখোগ্রাস দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, ইছাতে একটি 

রাজদুদ্রা সংযুক্ত ছিল" এনং তন €দ্রীদেবপালদেবস্য”” এই কয়টি অক্ষর খোদিত 

ছিল। ভারপট্ের প্রথম পৃষ্ঠে ২৪ পংক্তি এবং দ্বিতীয় পৃষ্টে ১১ পাকি (শাহ ভাষানি বন্ধ 

পদ্যগদাময় ) পিপি উৎকীর্ণ হই
য়াছিল । 

| 

এই তামশীসন উত্কীর্ণ করাইয়া, “ভ্ীযুগগিরি-ম্মাবাসি হর মজ্জয়ন্থন্কাবার? [২৭-+৮ 

গংজি] হইত, “পরমসৌগভ-পরমেশ্বর-পরমহউ্রারক
-মহঠারাজাধিবাঘ শ্রীধশ্টপালদেব- 

পাদান্ুব্যাভ” ৮ ২৮-২৯ প্থৃক্ত ) ,পরমসৌগত-পবমেশ্বরপর
মতট্রারক-নহারানাধিব

াজ আমান 

দেবপালদের” (১৯ পক্কি) স্পমন্যব-গোত্রীয় আশ্লামন-শাখার বহ্ষচারী 

লিপিনিনরণ। 
. 

্ রী 

বিশরাতের পৌর, ববাহবাের পুত্র বাহেকরাত মিশ : :৪২-৪৩ পংক্কি ) 

হযিকা গ্রাম (:. পর্ধক্ত ) শ্বকীয় বিছা 

শলিনখব-দুক্কির অন্তঃপাতি ক্রিমিন-বিময়ের অন্তর্গত মোষ 

রাজ্যের ৩৩ সংবত্সরে১ ২১ মবর্গ দিনে (585 পংক্তি ) দান করিয়াছিলেন। এই তাত্রশাসনে 

কবির বা শিল্পার নাম উল্লিখিত নাই । মার চালস্ উঠল্কিন্স “'মুধগগিরিকে” মুঙ্গের এবং 

“ল্রীনগরকে” পাউনা বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন » কিন্ত ''ক্রিমিল-বিষয়'” এবং “মেধিক।” পাম 

কোথায় ছিল, তাহা শ্থিরীকূৃত হয় নাই । 



দেবপালদেবের তামশাসন | 

প্রশস্তি-পাঠ। 

৫ ও ব্ন্বি ॥ 

বিজ্বাঘহ্য অহা ঘ] স্তক্তিহ- 
৭ লন: ঘক্মামালক্মহ্মল: 

বিপ্জি: বিত্বিল- 

৭২. লৃন্নহা জ্মযানন হ্বহ্য দজান্ত জিয়াল্। 

অ ব্খানুক্ধ-বল-নিস্বিঘহনী হন্ত্নন-নীত্যাৃযা- 
জ্বিল্লা লিশ্ন লি- 

৪ মাঘধাহ স্তন: নক্বাঘ-মুলীক্রহ: ॥ (১) 
মীলাব্মন্হঘহ্নুজ মি: অনা 

মীঘান্: ঘলি হমনক্স্- 

আঁ ন্বহামা: | 

₹ছাল্ন [ম্বনিলনিলা ?] স্বহাসি অভ্সিন্ 
স্মত্পঘা; স্থঘুবলবা [হ্ষী] চলুন ॥ (২) 
নিজিন্স বলা নন্থন্ম- 

ছ ৰা 

নিলীন্বিলা লীম্র-নকিম্বদ্থা জলি। 

ঘনাজ্ন ঘুদ্বান্নিভীন্বলান্ ঘ্বল- 
ললস্ত ন্ধুন্ হৃভ [যয] ললল্কলা; ॥ (৩) ্ | 

ন্নন্হ্নলন্লম্ব লন অহ্য 

নিজ্বজ্মহাা লিত্বিন হজানমি:। 

5 
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(৯) শার্দলবিঞীডিত । 
(২) প্রহযিণী। এই ক্লেকের 'ুহিলঘ্রিল” একটি যথাযথভ।বে পঠিত হইয়।ছে কিনা, ৩২সন্বন্ধে অধাপিক 

কিল্হর্ণ নিজেই সংশয় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। লিখোখাছে ক্িহিললিল1' এইরূপ অক্ষর-বিস্থাস দেখিঞে 

পাঁওয়। যায়। অধ্যাপক কিল্হণ তাহাকে ''বুনিলম্রিল।” বলিয়া ধারুয়া লইয়াছেন। 

(৩ ৰংশস্থবিল। 

৬৫ 



লেখমালা । 

দাহ্ত্বাহ-ন্ম লন্নবীন্্ 

নিস্বত্বলালা বি অ্মুন ॥ (৪) 
হু ম্যাক্লাপ্রমাজা ভবনীওনুত্াহ্ 

নষ্পান্ দনিষ্ভাদঅলা ব্রভন্মা। 

স্বীঘন্মীাীল স্বুনল মীওমুন্ 
ব্াহ্সিলালা ললৃষ: 

৫ ৃ . দিনৃহান্ ॥ (৫) .. ৃ্ 

ক্সল্ব বিন জত্ভুল অভীত লিনন্বক্রি ত্রিহহু: হহৃজনলালা। 

নিক্নজন লব দহ জ্- 
০ হ্যা হযানিলীল লূলম্ান্্ী ॥ (৬) 

ঈহাৰ নিঘিলীদযুজ-দঅমা নক্লাবননাকৃতী 
মীন্দব্যাকিঘু আাচনু- 

$€ ভিনবনা লীন ছ্ষানা; ক্গিতা:। 

স্বন্যালা ন্ুব্থনন মহ্য ঘন্গলানৃত্বন্স তৃ্ভালিলান্ 
লীজান্ মা- 

. অধনীন্বন্্-জলিলা মিঘ্ি: বক্রাঘলূল্ ॥ (৭) 

নক্তী িন্নিসযাযাল-ঘমগ্র বল্পমিলালা দহ: 
্- 

২. লূব্জাৰ বদলীর ব্িভুলব্ভ্িল বলা ব্রা নলালা জুম 
জন্যম্মানযলা অহী মৃন্বিন দীন্সা লুজাব্া মমূল্ 

১ ন্জন্ত জল কিনম্বলননা জানিজসবাব্যামিন ॥ (৮) 
স্বীদহলব্য ভুক্িনু; ন্থিনিদনিলা হাদ্ুজুত-নিন্বজন্য । 

০ পাপা সপ পািউপশপ সপাশিপ বাপাপ পাজ প প০ পপলা ভ পজ ০০০ 

(৪) উপজাতি 
(৫) ইন্দ্রবজা। লিখোআকে "আনুঙ্গান্থ ? আছে; অধাগক কিল্হণ ''আনুষ্জাক্য। পাঠ নির্দেশ করিয়া 

গয়াছেন। 
(৬) উপচ্ছন্দ সিক | 
(1) শার্দ, লবিক্রীড়িত। 
(৮) শার্দ্লবিক্রীড়িত। “'ঘ লী" স্থলে, লিখোগ্রাফে “জ নী? আে। 

৩৬ 



৫ 

তই 

ও 

৫5 

৫. 

নও 

$ 

২ 

শষ 

(৯) আধা । 

(১০) হরিণী। 
(১১) আধা।। 

দেবপালদেবের ভা্রশাপন। 

হ্যাইজ্যা: াহ্ি জব অক্েমঘিলা লিল ॥ (৯) 

উলননু হিত বনছুদী: ঘান্ান্ ক্িনি ল জাবীবি্ী 
জিলন্নিনন: 

ীন্টি লৃন্লাম্র্া নন্কৃলা। 
নি নিহঘনী ম্যন্যান্বাহা নিনজন্নী: দলা: 

গল্লি-হছলি ঘা খ্যঘান্না যাবা- 

হক্ধকীকম; ॥ (১০) 

স্লাছ্ঘা নিললাঘী জুজা-হুল' ঘমুর-স্যফিহিন। 

স্ীহ্ান্নক্ন্ন দম্ল-নল্গ' ব্বন মল্ভবুন ॥ (১১) 
লিশ্কাী ললঘি না নন: জাত-ভন্বান্ছি ভব অ: হ্অিন: ছাত্রী । 

হাজ্স মাঘ লিজ পিন ল্াছিঘতল কন 

জীনন ঘভৃম্ ॥ (১২) 

াব্যরি বিলয-ব্লষ্ঘ জহি [: হ্লা] মত নিক্সাতনী- 
মৃহাম-স্নলাল-নাম্ঘত্ঘী ভা: ঘুল নান্ন- 

ন্রা;। 

জাহীজন্ব নব অন্য নাজি-যুললি জর হ্নান্ম-হাজীজমী 
মালিস্মিন-ভ্কাবি-মিলহনা: জ্ধান্লা শি নীন্িনা: ॥ (১৩) 

ম: দুঙ্ঘ অধিলা জন: জন-মবী বিলাহানক্লামাব- 
ক্ললাঘাঁ সস্থন: দি-দন্ঘমিলা জব্যল তীন্বা্রৰ | 

নিজ্জ্িক্প: ন্বন্বি- 

লা মজ-ছিনি বাল ন্দান্তীল লীল্গান্নহ 

হল ন্যামঘগ্র: ঘ ঘন তি তুল লিহ্মভ লুন্লীবিন: ॥ (১৪) 

(১২) রখোদ্ধত1 | 
(১৩) শা্দলবিজ্ীড়িত। 
(৯৪) শার্দুলবিজ্রীড়িত। 

৩৭ 



লেখমাল!। ৷ 
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"্মা-ক্রাবাল-লত্িলান্- 

মতল-হুল্ঘা- 
লাধনী: দতিন-ভাত্সজন্-ীর্লী:। 

তলা লানক্য্নিকীন]লাহ্ব জিন্ত্ী- 
হাবদ্ষী-নলমলাম্ত্ শ্ 

ব্লীজ ॥ (১৫) 

অ ব্বন্ত লামীব্ঘী-ঘ-ঢনন্লালাল লালানিএ-লীনাঠন্স-জম্মাহিল- 
ধনুনন্ন]লি]ভিন-হজিব্্রহ-আ- 

ব্বী-নলিজলান্ নিহলিগ্রঘঅ-স্ল-আলাঘল-ঘক্কা(ঠা)-হযামাঘলাল- 

নাহাহক্বন্ছমী-ঘলাহল্-ঘন্নল-জন্সহ্বলম-জ- 
নস্কাল্। ওুভীন্বীলালজ্-নহ্দলি-দান্নীজলা-দমত-স্ম- 

নাস্থিলী-ব্বহ্ন্তুবীন্ব্বান-ঘুজীঘুহিন-ভি- 
বাল্নহান্ধান্। মহসক্রহ-ধীলা-মলাযালা-ইম-জবরস্বী-সুতা-+ 

পাকান-লব্-ললহ্লল:। স্বীলুতুববিহি-লানা- 
নিন-স্ীমজ্লঘক্ন্ানাবান্ দহলঘীলান-সবলহ্রহ-পবল- 
মন্কাহন্-লত্বাবালাপিবা-স্বীঅন্মীদাহ্ল- 

পাহান্বচ্মান: দৰমঘীবল: দব্লঙ্রব[:] সহ লঙ্কাজ্জা 

মভ্তাহাজানিবাজ: স্ীলান্ হুনদাব্পতুন্র |: স্কুমতী 

স্মীনগবন্বজা লিলিলা-নিঅযান্ল:দানি-জক্মল্লানিক্িয- 
নব্জীঘন-লমিন্দা-্সাল ঘঘুলযানা- 

ন্ নল্মীলন হাষ্জ। বাসদুন্ব। ্মলান্ম। লক্ষান্ধালাজ. ক । 
মত্বাহয্তলামন্দ। অক্তাদনীক্কাৰ। মক্কাঘা- 

দত সপ. . ০৯ সী শপ সাপটি পপ আজ». পক পি 

(১৫) গ/থান্ধত।। ৬" ক্রু ক) শী এ 1517 নাতি, না টিয়া . 1 'লিক্লপা্। পাঠ লিখোতাফে নাই) অধাগক কগৃহগ তাহার সংশোধন করিয়া দপ্লাছেন। 

* ধর্্মপালদোবের ধালিমপুরে আবিষ্ক,ত তাতশাসনে “ভগাল? শন্দেল গর গননা শং ৃ 
| পুরে আবিষ্ধ,ত তায গালি এধের গর এআিপন্ত একটি সংঘ ছিল : ৫৪ তাহা পরিতাক্ত হইয়!ছে। | ০০১০ 
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দেবপালদেবের তাজশালন। 

লন্ন। লক্কাহী:ঘাত। বালিজ | লস্বান্ধলাহালান্। দলা 

যাহমন্র । হাজহ্ঘালীয | তপব্জি। ভাঙ্া- 
ঘহাসিজ | ছবীবীবঙ্িন্জা। হাক্তিজ্ধ | হাক্কঘাত্সি | জীছিজিন্। 

মীক্সিন ।[ন্লালঘ। দান্লমা। জীহুনান্ [1] 

ব্বহ্তব্ন্ল]। নতামুক্ধত্ধ । নিলিযুষন । স্বব্কনহ্বীড অববল- 

আ্বাঞ্ছনন্দ[।|ল্িক্গীহ্-ল[ভ)]লা লীলদ্ঘিনালানিজঞাত্ঘ । 
৬ 

ছুলদমন্দি 
ভব ।বালাযালিজ্ । ক্মলিলহলাধ্ । নিলয়্লি। নহঘলি। লহিন্ধ 

নীভ-লাবব-ব্ঘ-স্ব্-ন্জজিজ-জব্মাত-লা[হন্বো]ত-জাহ- 
ঘঅজ্াহীনল্ ক্সন্াম্বাজীন্নিলান্ জঘাহদক্সী্জীনিল: 
সনিবালিলস্্ লাকবালবাল্ লভন্লহ-জ্জরতকিক্র-ঘুবীমলভা- 

ন্বু্-ন্বব্্তান্র-পজ্ঘন্লান্ [ঘ-] লাপ্লানআনি | নিহিলল- 
ফু লন্বলা ঘমীঘহিন্বিব্বিন-লমিজ্যান্সাম: কী 
লা-ভবানূলি-লীত্বব্তহ্ান্ন: ঘলন্ব: বীইস: লাকল লুজ: 
ঘজলহ্মন্ব: ঘমল্হ্য: ঘন্তধা: ঘীদহিজিহ: অক্ষ্া- 

পহা:(?)ব্বত্বীবীদ্বহ: দহিষ্ল-ঘক্রদীভ: | ক্সন্বাহমেত- 

মবযী$লিজ্িলন্-দন্াক্কা হাজন্ত্ীয-[অমহ্ন]-দন্াযঘল- 
লী মুলিক্ছিলুন্তালান্্ন্হাক্ধ-ন্িলি ঘলন্দাল: দুজ্বহ্দ্দ- 

ঝুষ্-শ্বজ্ঘলাল-হবলক্্ষ-বীলজিলী লনা লানাদিলীবাম্মলম্ব দু 
ক্স-ঘ্ীলিন্রদ্বত বতাশ্রলিহী অভন্রনী লহনিজ্ত্হানব্ত 
পীব্বাজ নিত্বানভানল-ঘ্বনমী মহ্ব-স্মীবহাক্হানহ্ৰ ঘ্ক্বায়। 
দহ্লাজন-দমাব্ছ-নিজ্ঞা-নাহক্নায়। কসীমন্যব-জীলায । 

ক্সাস্মাঘল ঘল্ক্ব্বাহিঘা মন্্দনহ-লী[ক্ী] জহাল-লিস্মান 
সামলীক্ধন্স দলিনাহিন: [11 অলী লহ্বরি: ঘন বর 

লুল হীলদব্ব-শীব্আাভ্তন্হঙ্ লক্কানহজদান-লযান্ব কাললি- 
হলন্ুলীত্য মালীবল্ সলিনাধিলি: আজই স্বাক্সা- 
অআ-বিন্রবলজা নল্ান্ি]নল[জহক্ষিব্ম]া-ইযাহি-মক্ব- 
সন্সাঘীনল- 

৩৯১ 



লেখমাল! । 

১ 

৪৩ 

&. 

৫. 

4৫ 

৭ 

ঘ:জাহ্ম কুলি [1] অঞ্জন ইই লান-হিন ২৫। 
নঘা স্ব হল্মালুস্াঘল-স্থীজ্মা; | 

ঘত্নাননান্ মানিল: দাত শরল্লান্ 
»তীলুঅ: দাত অনল হাল: । 

জালান্ীঘ অম্মন্ত লৃদাহ্া 
জাজ জা দান্ধলীম: জলিল ॥ 

স্থলি নল্ঘা 
হক্না হাজলি: অযাহাকিলি: [।] 

অব্য মত অহা আলি: নহ্ম লহ্ঘ নবা দন্ন ॥ 

ফ্ললুক্নাজবকুক্নাকআা শী সবল নম 

ল্বাল্ [11 

লনিচ্গাতা জলি মলা দিল্লি: অত্ত ক্সল | ॥] 

জন নমনলবনাববিলুলীলা 
শ্িঅললুঘিকত ললুক্ৰ- 

সীন্বিলম্ত্ব। 

লন্ধন্দনলিহলুহাক্নস্্ বত্বা 

লি ঘুক্ণ: দবজীন্লীঘী নিলাদনা : 1 ॥ 
আঅযীনিঘান্মঘ !ন]জা-নি- 

সতিলাজ 
বাল্ালবারগিযালান্নঘুষা অুবান্থী: | 

স্সান্লান্কণ শ্ববিল ক্সিবলীবরবাক্ষ 

স্বীবাভগপান্ন লিং 

ক ভুনক্ লান্ননুল 08 
শশী? ইসা শীিপত৮৮ পীত কিা ০৯ ০৪০ 

* এই শ্জোকে ₹ দিতে: গাওয়। মায় “শণজ রাঙ্জা [ প্লাদেবগালদের ] সা পিতা 
আন্মান্গরূপ-গুণসম্পশ্ এ চরিজ্রবান যৌবলাজাভিদিন্ত ও 1পৃত্র জীরাজাপালকে 

৮৯০২৩ পাপী 

১০ 
উত্ভ র্ ংশের বিশুদ্ধিভাক্ 

[ইহ] এই তাতজ্শাসনের ছুতক শিয্ুক্ধ করিয়াছিলেন । কিন্তু দেবগালের দেভাবস।নের গর্, র।জাপাল নামথেয কেহ সিংহাসনে আরোহণ কগ্ষিয়াছিলেন বলিয়। প্রমাণ 
গমন করিয়া থাকিবেন। 
ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া অন্তমান কার] সহ 

৪ ও 

*। পাইয়া, ধীগণ স্থির করিয়াছেন, পিভ। বর্তমান থ [কিতেই, রাজাপাল পরলোক প্রাকৃত পক্ষে চর বাডাগলিউ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, থম দিগ্রহপাল নাম 



(দবপালদেবের চামশাসন। 

বঙ্গাহবাদ । 

ও স্বস্তি ॥ 

222 

যে সব্বার্থভূমীশ্বর স্থুগত [ বুদ্ধদেব ] প্রবল [অধ্যাত্ম |] শক্তিসমৃহের আবিভাব-প্রভাবে 

ব্রিলোকনিবাসী* প্রাণিবর্গের [ সুপরিচিত ] সিদ্ধিপথ অতিক্রম করিয়া [ নিব্তি ] নির্বাণ-লোক 

লাভ করিয়াছিলেন, সেই পরপ্রয়োজন-সম্পাদ্ন-স্িরচেতা সংপথ-প্রবর্তক ভগবান্ সিদ্ধার্থদেবের 

পিদ্ধি প্রজাবর্গের সর্ষোতম পিদ্ধিবিধান করুক্। 1 

8.৯. 3 

অনুপম সৌভাগাশাপা গোপাল [দেব] পশ্গীর সপত্রী পৃথিবী [ দেবীর ] পতি হইয়াছিলেন, 

খিনগ্নিবর্গের দৃষ্টাস্তস্থল সেই রাজার শাসন-সময়ে পৃথু সগর প্রড়তি [ পুরাণ-প্রসিদ্ধ ] নুপতিবৃন্দ 

শদ্ধের। বিশ্বাসযোগা এঁতিহাসিক ব্যক্তি ] বলি স্বীকৃত হইয়াছিলেন । + 

(৩) 

তিনি সমুদ্র পধ্যস্ত ধরণীমণ্ডল জর করিবার পর, আর] যুক্ষোদামের ] প্রয়োজন নাই বলিয়া, 

মদমণ্ত রণকৃজীরগণকে বন্ধন হইতে মুক্তিদান করিলে, তাহারা স্বাধীনভাবে বনগমন করিয়া, 

80158 লোচনে আনন্দা্র সিাতোচিও বঙ্চুগণকে পুনরায় দশন কা নিযাছির। 

* বৌগ্ধমতে লোকত্জয়ের নাম কামধাডু। বপধাতি ও আক্পথাত ২ ্ নবধাণ লোক । তজ্ঞনা রই শ্লোকে 
জ্রিলোকা-শবের পরিষন্তে ততধাতিক শক বাবহৃত হইয়াছে ভাতা ওধ়াডেল ভাহার অবিখাত গ্রাস্থে 

[81100003822 01171056000, 5155] এহ আালাক তা বাঙা। কারবার জনা লিগিয়া গিয়াছেন লি 

1100 1)89105055 01516 8৬৬1১ 11016761760 117750160101)8517 11101050015 00002767015) 0106 

117810100171027/155/1-//70725 ১1১১0৪00810 00652152644 5৪01650871৮ €0100)) 274758 

1605617১317 771/ ১0046670000 [2 ন00007901)8, 0//2.,76 ০4৩8০০7৮১01 1)65116 (£১77)767, 10171) 

তি 1100 1707701-15১37)6৯ (45215) ৯1010] 00115505915 27৮ 0079৬ হ১ 006 10065135810, 

এই (জলোক এজিধাতু নামে কঘিত | তিন্বাধো কামালের কামধাতু! সর্ধবনিয়ে অধিষ্ঠিত ; এবং পৃথিবী ও ভয় 

(দব লোক তাহার আন্তগত । হভার উপছে অ্ক্ষলোক। তাহার শাম িপধাভু? $লেতাহা চারিটি ধান.লোকে 

বিভক্ত ; এবং তাহা মোড়শ বক্ষ লোক শাযে কাথিত | শির্ববাণলোকের নিয়ে এবং পূর্বোক্ত লোকছয়ের উদ্দে 
“অক্রগধাত" নামক ঢারিটি সব্ধোচ্চ ব্হ্ষ-লোক | গুবল আধাখশত্ি সমূহে আবিভাব- প্রভাবে শাকাসিংহ এই 
প্রলোকের উদ্ষে অবস্থিত নব্বাণ-লোক অধিকার করিয়াহিলেন। 

+ অধাপক কিল্হণ এই ক্লোকের হুইটি অর্থের সন্ধান করিয়া, বাজার পক্ষেও একটি অথ গুকটিত করিবার 
ভিগ্রায়ে লিখিয়। গিয়াছেন)-1006 006 ৮6765 00 016 00110077610 061061)1 01 1116 [)170811১01) 10158 0100৮ 

21)0 ৯7010 507 014655 0015 ৮6155 05 93000170801৩ 991 60 0৮6 00971067901 076 13800017151 1'1111011 

১:৫/2/4/2)5225৮/4) ১৪7৫51/4542472) 20 06 101086, 17 2075 0256 1)৮900212906555, 00 155560 

(01৯ 72100. এই ক্োকটি স্বকেউশলে রচিত ও ধনাত্মক | ইহ।তে বৌন্ধমতের প্রাধান্য কীর্ভিত হইয়াছ্ছে। 
২ পৃথ, সগর প্রভৃতি পুরাণ-প্রসিদ্ধ নরপালগণের যে সফল অলৌকিক গুণাবলী চিরপরিচিত, তাহা কাস 

ঙ৬ শু + 



০লখমালা । 

€( & ) 

তাহার অসংখ্য সেনাদল [ যুদ্ধার্থ ] গ্রচালিত ইইলে, গেনাপদাহ্া'তা খত ধলিপটলে পরি 

ব্যাপ্ত হইয়া, গগনমগ্ডল দীর্ঘকালের জন্ বিগমগণের [ বিচরখোপযোগী ] পদ-প্রচীরক্ষম [অবস্থ- 

প্রাপ্ত] হইত [ বলিয়। প্রতিভাত হইত ]1* 

(৫ ) 

যে রাজ! শাস্ত্ার্থের অনুবর্তী শাদনাকৌশপে [ শান্ত্রশাসন হইতে ] বিচলিত [ত্রাঙ্গণাগি ] 

বর্ণসমূহকে স্ব স্ব শান্ত্রনির্দিষ্ট ] ধন্য প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, ধন্মপাল নামক সেই গাজাকে 

পুত্ররূপে লাভ করিয়া, গোপালদেব পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের খণজাল হইতে মুক্তি লাভ 

করিয়াছিলেন। 

(৬) 

তাঁহার রণকুঞ্জরগণ যখন গতিশীল পব্বতমালার সায় | যুক্ধা্থ | প্রচলিত হহত, তখন ত্থাকা 

আক্রান্ত হইয়া ধরণী যেন ধুপিরাপ ধারণ করিয়া, [ আশ্রয় লাতডের আশাঙ্গ | নিরপত্রব আকাশ- 

মণ্ডলের শরণাপন্ন হইত। 

(9) 

সম্পর করিরাছিলেন, এবং গ্ঙ্গাসাগরসশ্তমে তথা গোকণ 1) প্রভৃতি তাথড ধন্মাকান্মর অন্রষ্ঠান 

করিয়াছিলেন; এহরূপে এই রাজার ৫্দণন-শিঃপালন-ব্যিয়ক আনুসঙ্গিক সঞ্ধি 5 ভতাৰাগে 

পারলৌকিক সিদ্িণাতের হেতৃকূত হহয়াছিণ। 

(৮ ) 

সেই নরপতি, দিগিজয়-ব্যাপারের অবসানে। | তংকাপ-প্রসিদ্ধ ] উতর পুরক্কীর [বিতরণের] 

দারা | পরাজিত | ভুপাণরুনোর | পরাগয়-ডশিত 1 চিডক্ষোত বিদৃর্রিত কিয়, তাহাদিগকে স্ব শব 
সপ শপ ৮-৮৯:০০৪১০৮০৮ 5: 55 তপ্ত ৯৩৪ পিট পদ তিশা শশা পিপাসা (৭ গলিত 17 পাপা ০৮০০াগ এনা পলাশ ত৮ 

নিক বলিয়া মনে হইত খোপালদেবকে দেখি! লোকের সংশয় বিদৃদিত হউয়াছিল-পুথ সগরাদিও মে সত 
সাই তদ্রাপ গুণশালী ছিলেন, গোপালদেতবর গুথানলখ লক্ষ কিয়া, লে।কে, তাহাতে ৮ কখান। হইঘ়াফিল। 

সমসামঘ়িক প্রকুতি পুত “হাত হায়? বিদুরিতি করিবার আশার, কিরূপ বাঞ্জিকে রাজ পর্বাচিত করিয়াক্ছিল) 

এই বণন।য় তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া বায়। 
ঃ নিরন্তর ুষ্ধমান্রায নিএস্তুর পলিপটল উদ্ধাপাক উখ্থিত তইত বলিয়া, ভগ তত হইবার অবসর ন। পাইনা) এহন 

জমাট বাঁধিয়া থাকি গে তাহার উদর পৃঙ্ষিগথ পদভরে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে পারত | 57227527 22284 মে ১১425 ও ন্ট ৪+ এজাজ 1১৮০ ০ ০৯৭ তি, 9 সক 
[ ইযালাতের নধানতী বেলার তাগ ভিন্ন, এহ নাবেন আর কেন ভাঁখের গলিচয় প্রাপ্ত ১য়) মায় ন। বলয়) 

এতগথার। দিগ্রজয়ের উত্তরসীমা সুচিত হইয়াছে । 
; গোকণ বোদ্ছে প্রেসিডেন্সির অন্তত | অধাগক কিল্হণ তদ্দেশে দীথকাল বাস করিয়। জখম গিক্কা 

[115 ৩৬৫) 110 & 1170 ০ [11811777786 1619610160 1)9 1117001 0659156১ (1 
এতদ্বারা দিথিজয়ের গশ্চিবসাধ। সুচি হহয়াছে ! 

ফ্েন,-... 

017) 91110510501 11718) 

৪২ 



দেবপালদেবের তাঁঅশাসন । 

ভবনে গমন করিবার জন্/ অনুজ্ঞা-প্রচার করিলে, ভূপালবন্দ স্ব স্ব রাজ্য [ পুনঃ] প্রাপ্ত হইয়া, 

যে পময়ে | রাজাধিবাজেব | সমুচিত কার্যকলাপের চিন্তা করিতেন, তখন তাহাদের দয়, পুণা- 

ক্ষয়ে শ্বর্ণন্রঃ জাতিম্মর মানবের জদয়ের সায়, গ্রীতিভরে উৎকঠিত হইয়া উঠিত !* 

(৯) 
গার্ন্থয-পর্মাবলঙ্বী সেই নরপাল বাপ্ীকটরাজা-ছমশ ঈীপরবল নামক নরপালের কণ্তা বা 

দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

( ১০ ) 

সেই রাজ্জী শ্বভাবগণ্ঠীর গুণরাশির আাতিশয্যে অস্থঃপুরকে | আন্বঃপুরবাসি-মঠিলবৃন্দাক ] 

পরাজিত করিয়াছিলেন। সেই পবিত্রাচারসম্পন্না রাজ্জী ভাহার গজাবর্গের মনে বিতর্কের 

শাবির্ভাব করাইয়াছিলেন বলিয়া ভাহারা মনে করিত,_-ইনি মর্তিমতী লক্ষ্মী, অগবা শরীরধারিণী 
পণিবী দেবী, আথব। [রাজার ] মর্ডিমতী কীর্তি, অগবা রাজগ্রহ্ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ! 

(55) 

লঙুজের শক্তি ঘেমন মুক্তারত্ব প্রসব করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রশ*সশীয়া পতিব্রতা 

সেই রঞ্ধার্দেবীও গ্রসর্ব্দন দেবপালদেবকে গরসব করিয়াছিলেন। 

(& ১২ ) 
নিশ্মলচেতা সংযঘতবাক্ পবিত্র-কায়-কন্ম-নিরত বোধিসত্ব মেমন নিরুপদ্রব বুদ্ধপদ লাভ 

করেন, নিশ্মীলচেত1 সংযতবাক্ পরিত্র-কাক-কর্ম-নিরত দেনপালদেব৪ সেইরূপ নকপদ্রব পিতৃরাজ্য 

গ্রাপ্ ₹ইয়াছিলেন।! 

॥ ১৩ 3) 
পর গ্রাতিকূলতাচরনপরাধণ ] নুপতিবনের গর্বধর্বকারক সেই রাজার দিখ্বিজয়-গ্রাসঙ্গে 

০০ উপ অপ পপ উপ পপলট্াপপপা াপপপপস াপইপ া পপাপপারা... 

গ এই ক্লোকে রাজকবি কোঁশলক্রমে ধঙ্মপালের রাক্করীতি কিকপ ছিল, তাহারই পণরচয় প্রদান করিয়। 
মু পু গিষাছেল। 

1 ধন্মপালের সুদ শাসনকালে তাহার বিপুল সাআ্রাজা সকল সময়ে সম্যকূ নিক্ুপন্ব ছিল বলিয়া প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওয়ী বায়না । এই ক্পোকের বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয়, ভাহার দেহাবসান-সময়ে রাজামধ্ো কোনরূপ উপজ্ৰ 
বর্তমান ছিল না। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর, দেবপালদেবকেও অনেক খুদ্ধ-কলহে লিপু হইতে হইয়াছিল। 
সাহার কথা এই তাত্রশাসনে এবং ভট্টরগুরবের গরুডন্তত্ত-লিপিভে উল্লিখিত আঙে। ঠতরাং এই ক্পোকে কেবল 
'সংহাসনারোকহণকালের কথাই বিধৃত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হ্টবে। 

ও 



লেখমালা। 

রণকুঞ্জরগণ ভ্রমণ করিতে করিতে বিদ্্গিরিতে * উপনীত হইরা, আনন্দাক্র-গ্রবাহ-প্লাবিত 

এবং যুবক অশ্খগণ ও কাম্বোজ দেশে উপনীত হইয়া দীশর্ঘ- 
বন্ধুগণকে পুনরায় দর্শন করিয়াছিল; ৃ ৫ 

ৰ নেব দর্শন লাভ করিয়াছিল । 
কালের পর শ্বকীয়-চ্্ষসন্তত-হেষাববমিশ্রিত-হেষারবকারা (পিয়হমান 

(১৪ 9. 

গন্য যুগে যে দানপণ বপিরাজা কর্তৃক আবিষ্কত হইয়াছিল, ত্েভাষুগে যে দানপথে ভার্গব 
নগ্রসর হইগ়াছিলেন, বাপরে কর্ণ ধাভার অন্ুদরণ করিতেন, | কালরুমে বিক্লমাদিতোর £ 

তিরোভাবে থে দাঁনপথ কলি-ভাভনে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িম্াছিল, এই রাঞ্জা ক্তুক সেঈ [ পুরা- 

ভন | দানপথ পুনরায় প্রকাশিত ইয়া | 

(১৫ 9 

একদিকে হিমালয়, অপরদিকে হী।বানচন্বৰ কীঘ্িচিহ সেহুবঙ্গ,একদিকে বরুণ-নিকে তন 

অপরদিকে লক্ষ্মীর জন্মনিকে *ন [আ্রীরোদ-পমুদ,]-- এই ৮5:সামাণক্ছি্ সমগ্র ভূমগডল দেই গান 

নিসপত্রভাবে উপভোগ করিয়াছেন। 

০৯ এপস এপ ১পা 

* বিন্ধ্যগিপ্ি এক সময়ে গজেক্গণের বিহার-ক্ষেঅবপিয়া পরিচিভ ডিল! টাদকবির “পণীরাজ বাসো।” গ্রন্থে 
তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া বার “এতিহাসিক চিত্রের, প্রথম পথ্যায়ের প্রথম বের পন্ছিত ও ১৩১ পৃষ্টা অনু- 
বাদ সহ এতদ্িময়ক টাদক পি শ্লোকগুালি উর্টবা । 

1 পৌরাণিক আগখাযানগ্ুলি স্টিভ হইয়াছে | ভার্গবের [পরশুবামের | দানশীলভার উল্লেখ কৰিছে গিয়া, 
মহাকণি ভবভত “নৃহাবীর টাহতে?[ তীয় আঙ্গে ] শাহকে অলৌকিক নলিষা জিশয়া থিয়াছেন,- 

“ন্যাপ সলহুন্মিন; ল লবনাল্ হু: দিলাব্ী খন: 
নী অল ল লদিবা দিল ল্য ক্ষতি লল্ জর্থীলি: | 

ন্ভাক: অন-লদ ললুর লতিন-লল্ভী-লিল্মাল-হালানগ্থি: 

অন্ধন্ুপ্ন নদাশিপ লবন: কি ভরা ল লীন্ধী'্মৰ্ল্ ॥ 

+ মূল ক্লোকে বিরযাপিতভোর শান নাভি) শিকদ্িধি' বলিয়া পরিচ আজে । 

০ 





নিব 252 গোডিলেখমালা | 

০
 

-
৭
-
 

ব
র
র
ন
 

-
১
২
১
৯
৭
১
৯
৪
৬
 

ই
 
১
০
০
২
 
ও
 হ
স
 

ৃ 
১
 

ই
 
2
 

5
৯
১
১
১
১
০
 
চ
ি
 ব
 

| 
স
ি
স
ি
 

যহসা হ
স
্
ত
 

নি: 
স
ি
 

| 
স
ি
 

৯
৮
৯
৪
 

৮
৬
২
১
১
৬
১
৬
২
২
৬
 

২
 
৮
১
১
২
৯
 
ড
ি
 

১
৩
১
 

১
৪
৪
৬
৬
৮
৬
২
২
৭
২
 

ঃ 
চু 

রর 
নট 

২, 

ই
হ
 

ড
ি
ম
 
১
১
৮
৬
 

শহাহ হনে আ
ত
 
5
 

আঁ 
্হ
্্
ঃ 

৮
৪
৮
৮
৭
 

১ 
র
ঃ
 

' 
র্
 

? 
৩
৩
৭
 

১
 

ম
হ
 

ব
 

জ
 

দ
ি
ত
 

ইন
 

প
শ
ম
 

আ
স
 

| স্রাজহসহহসলেহি 
ব
া
 

ম
স
 
আ
প
ি
 
ধন 

ট
া
ক
ি
 

* 
| সহি সততসংচ থিতু] 

ব
ত
 

ফ্যবী 
আ
ন
হ
ু
 
র
ক
 
ি
হ
ও
ত
 লবন 

হস 
৬
১
১
১
১
১
৬
৮
৬
১
০
 

৬
৮
১
 

| এ 
১
৯
 
ব
ৃ
 

চ
ু
 

স
্
ক
ং
 

রা
 

ও 
23
:5
6.
 

০
8
 

ঘ
ো
ষ
র
া
ব
া
ল
ি
প
ি
 

। 



বীরদেব-প্রশস্তি। 

[ ঘোষরাবা-লিপি ] 

প্রশস্তি-পরিচয়। 

১৮৪৮ থৃষ্ঠাে গার্চ মাসে কাপ্থেন কিটো বিহার নগরের ৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব | ঘোমরাৰ। 

নামক গ্রামে ] এই প্রস্তর-পিপিটি প্রাপু হইস্বা, গিপির শিয়ে | ইংরাজি ভাগায় | তাহার আবি- 

দ্দার-কাহিনী উৎকীর্ণ করাইগ্ দিঘাছিলেন|* এক্ষণে ইরাকি অক্ষরখ্ুলি 

বিলুপু হইয়া গিয়াছে; তগাপি কিছু কিছু চিজ দেখিতে পাওয়া যায়। ইক 

বীরদেব নামক জনৈক বৌদ্ধ মতির প্রশস্ত /-ঘোষরাৰী গ্রামে মাবিষ্কত হইদ্লাছিল বলিম্না, 

“ঘোধরাবী-লিপি* নামে পরিচিত। ইঠার মহিত ইতিহাসের নানাকপ সম্পর্ক বর্তমান খাকায়, 

ইচ্াা বছবার মুড্রিত ৪ মালোচিত হইন্লাছে । 

প্রথমে ডাক্তার ব্যালান্টাইন্ এই প্রস্তর-লিপির পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃতি হইয়াছিলেন। তাহার 

উদ্ধৃত পাঠ এবং কাণপ্রেন কিটোর এবং লেডড্ল সাহেবের বিবিধ মন্তব্য এপিয়াটিক সোসাইটিব 

পতিকায়? প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে | ছ্েনারেল ] কনি'হাম একাধিক- 

বার এই শিলা-লিপির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। £ এক্ষণে অধ্যাপক কিল- 

ভর্ণ কর্তৃক প্রকাশিত $ পাঠই ইছ্ার প্ররুত পাঠ বলিয়া ম্থপরিচিত হইয়াছে। কিন্তু £ই 

লিপি এখনও বঙ্গ-সাহিতো বগাযোগাশাে আলোচিত হয় নাই । ইভার সঠিত বাঙ্গালার 

ইতিহাসের সম্বন্ধ বর্তমান থাকায়, ইহা “লেগমালার” অন্তণিবিষ্ট হইল। 

ডাক্তার ব্যালান্টাইন্ই সর্ধ প্রথমে এই প্রস্তর-লিগির ব্যাথা -কার্পো চস্তক্ষেপ করিয়া- 

ছিলেন । উত্তরকালে, এই মকল কথার কিছুমাত্র উল্লেখ না করিয়া, ব্রোডলে সাহেব ইন্ভাকে 

একখানি নবাবিহ্নুত গস্তর-লিপিরূপে | ডাক্তার রাজেন্ত্রলাল ৪ ডাক্তার 
ভাগারকার-কৃত দুইটি ন্যাখ্যা সহ ] সোসাইটির পত্রিকায় খ প্রকাশিত 

করিয়াছিলেন! ইহা একটি বৌদ্ধ-লিপি। দেবপালদেবের শাদন-সময়ে বৌন্ধশিক্ষা বস্তা 
শা আপ পপিপপাপাসপারপিণ একদা 

আবিষ্ধার-কাহিনী। 

পাঠোক্জাব-কাঠিনী। 

বাখা-কাহলী। 

"ইংরালি ভাষায় উৎকীণ। লিপিটি এ এইরূপ: ছিল- ০1২8০9৮৪৫৪০ 880 টা ০৫৫ নে ৮৮ টি 411311) ধা. 
1১11106 01) 1921 01 0০0৮171106101) 71010) 30; ৯.1). 1১4১, 

১ &. 8,985 ৮01. ৮11) 11015 090, 492-501. 
্ ; 481100060105105] 959ড চি ১০]. 10538 1৮01. 111) 9,130: 870 0019 
:99982%0))5 01 [0018, 01. |. 1). 

১1700180 82000082৬০1 তি৮ রি 0. 307-212. 

শখ. 4.9. 58. ৬০1 11. 00. 208-274. 
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লেখমাল!। 

কিরূপ ছিল, ইছাতে তাহার কিছু কিছ পরি€র় লাঞ্চের সম্ভাবনা দ্দাছে। তজ্জন্তী ইচা সমাদর 

লাভের যোগ্য। 

এ শিলা-লিপির পংক্তি-সংখ্যা ১৯; তাহাতে সংস্কতনাবা-নিবদ্ধ ১৬টি শ্লোক উত্বীর্ণ রি 

ছে । ভাচা। পন্তর-ফলক্ষের ১ ফুট ১১ ইঞ্চ ১৫১ ফুট ২ ইঞ্চ পরিমিত স্মান ব্পিকাব কবি 

রাখিয়াছে | অক্ষর গুলি থন- সন্দিধিষ্ঠ হইলেও, অক্ষ অবস্থার বর্ধমান 

লিপপরিচর়।. আাছে:। লিপি থে বনে উৎকীণ হইয়াছিল, হাছাতে সংশয় নাউ। 

ই) বিছীব-গদেশে উংবীরণ হইলেও, অঙ্গরশ্থলির মধ অনেক এাটন বঙ্গাঙ্পয বর্তমান | 

অক্ষর যে বঙ্গদেশের চত়ুঃসীমার বাঠিরে9 বাব ভই হ, ই্চান্ডে ভাঙার পরিচয় 

রই লিগিকে পাল-লানাজোশ পম পাক্পীব শেষভাগে 

গ্রহণ করা দাইতে পাবে। 

প্রকিঠার কথা উ্িখি* আছ | পতিষ্ঠাতার লাস 

(র।. কলি পহঙ্গরুহে নানা ধতি্ধাসিক 

ইত্লদখাণা তগান্থলি 4৯ 55 

এক মময়ে এই 

গকাশিত হইয়া রগিয়াছে। 

উত্তর ভারতীয় লিপির,আদশ বলিয়া 

৪.পংক্কিতে ] একটি পড়ামন, 

৮ জীবন-কাঠিনীর: বণনা করি $ 

এগোর পরিচয় প্রদান করিম গিষাঞ্চেন ! 

রর বীরদের / জালালানাদ-উপনাকার
 ) সগরঞ্জাব নামক 

ইভাতে [| ১ 

বীরদেব। তাহার 

লপি- বিবরণ | ্ 

রি (১) ইন্জগুতপুর পু 

স্থানের ব্রাঙ্গণবংশে জন্মগ্রণ করিয়াছিলেন | (2) [5ান। বেদাদিশ্াসঙ্কর অপায়ন সমাজ কারক. 

ভিলেন ; বৌদ্ধমতের অন্ুরাযা হইয়া [| আঅধাসনার্থ | করি বিহার গমণ। করিরাছিতঃলল। 

(৩) তথায় সর্ধাজ্ঞশাস্তি নামক অআংচাধ্যর নিকট [শঙ্গালাত কবিয়া এবং (বাঁজমাত দলিত &ইয়া, 

বীরদের বেদ্গয়াধামের) মছাবোধি দশন করিবার উদ্দেহে, গ্রাচয-ভারাত আগমন কারয়াছিলেন। 

(৯) তথায় দীর্ঘকাল ঘশোবন্মপুর নামক | ভ২কাল-প্রসিছ্। | বৌদ-বিভার অবন্থিতি করিয়া, তিনি 

দেবপাল নামক ভবনপাঁলের নিকট পুজা প্রাপ্ত ইয়াছিলেন। (৫) এই শৌদ্ধষতি ৪৯টি চৈত 

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । প্রাশস্তিতে কবির বা শিল্পীর পরিচয় উল্লিথিত নাহ । প্রাস্তর-ফলকচি 

এক্ষণে বিচার নগরের যাদুঘরে রক্ষিত হইতেছে । 

প্রশস্তি-পাঠ। 

₹ স্ীলানব্বী সঘলি জবলক্িল-দন্ব্ন- 

বল্মানভাঘিবাল-লক্নলম্তী ম্মুলীন্্:। 

মারল কৃবিল-নল্দ-হুবাঘতান্ল: 

১৬ 



বীরদেব-প্রশস্তি। 
নমাহ-ভ্রানহ-মমুল- 

বযাজঝনু: ॥ (১) 
২ গ্সহ্যাজতু বৃতমী অমুক হজা: বল্মুত স্ মল: 

ন্ধা ন্নজ্সজা অহি জনব্বী ল রলবালজ্জ নিলীজদমী। 
হুলাবীত্রমল- 

ই নব লালঘন্তর্া মী বুহলী নব্সিন: 
স্বীলান্ নিঙ্ব মগ্ন লনহবলামীঘী ঘ অক্সাল: ॥ (২) 
স্ক্ন্নকহাম-নিলুলক্া-নুনম্লি- 
হযীললী ল- 

& বাহক্কাহ দুম মলীন: | 
লগ ছ্বিসানি কৃহিলীিল-্র্াজন্মা 
লাক্জম্হহম কলি হাজনব্ৰী ত্রম্ুন্ব॥ (৩ ) 
হঙলজযা ভিসনহ: ল বৃষী অয 

ধু ভিহ্ত। 
যু ববাস কাযা! মলম সগ্রন্হু: | 
ন্বাজ: মলিননন্দা-নহিমাবলান্ত 
শন্দীক্ষাল দগ্মমন হালি অহা: | (8) 
লাঞ্যালসা- 

হ শন স্বন: স্বনবৰা স্বিব্বন্ধা 
মাবান্ধ এন জন্লিল: ঘবন্লীনা-বস্বনা। 
াঘলাল ভুলগান ক নিহজ: 
মপজতরঘা ভ্যান মাজললম্ঘু(ঘ)- 

৩ নুন ॥ (৫) 
তত "পপ ০ ৭ ১৯ আপ পপ পাপ কপ ৯৯ পপ ০১০,৭১৭ শিপ স্পট শাশাতীত্পী শিপ পতল পাপা 

সপ পিপিপি পতিত 

(১) বসস্ততিলক | 
(২) শাঙগংল বিক্রীড়িত । 
(৩) বসন্তরতিলক । 
(8) বসম্ততিলক । 
(5) বসন্ততিলক | এই প্লোকের শেষ শব্দ | অঞ্থ,নতল্ ] দ্য উপল রূপে উৎকীণ রাহয়াছে ] 

৪৭ 



লেখমালা। 

বহালঘীনত অন্দান্ জনঘাব্লন্িন্প: 

স্রীলন্ জন্ঘিজ্জ মুঘলত্য মন্তানিস্বাহম্। 
ক্সান্বাহবত্ম লগ ন গমম-ঢঞ্জত্য 

ঘক্পত্যান্নি নলুবাক্য 
নে নঘ স্বন্বাৰ ॥ (৬) 

দাত নিষ্যত্বযুষ্-সন্মুন-নুহিজীন্তা 

হ্িত্ৰী$লুকত-যুব্য্দীন্ব-অঙ্ীলিবাল:। 
ন্রাবন্তুবন্ জলিন্দন্নজ-নিমুজ-জান্নি 

নন: 

৫. লা মুলিসল বদি শ্ীহ্কৃন্র: ॥ (৭) 

নজ্রালল নন্হিনু লল্হাওঘ 

আন্মন্কানীঘি মুাযনাতনা। 

বুদ ননাচযান্ দল্তহৃক্গিলিলন্ 

স্ীমন্ মহীনন্ধা- 

০ নৃষ নিষ্কাহল্ ॥ (৮) 

লিঙ্গলগরক্ মৃন্বিৰ মনিদলিলাৰ: 

স্ীতিনদান-নুললামিদলন্ব-ঘুস: | 

গাম দল: গলাহুলাত্ঘ-দঘুৰি লাস: 

ঘুমন্র হাহিন 

রা লল:দলবা ববাস ॥ (০) 

লিল্লাহান্ললল: নল্গু তুমুল বুল আ্ীললবন্বা্ লিলা 

লান্দন্তা দহিপান্ললাম লিয়ন: নঘহ্সিন ম হ্জিন | 
শ্ললনী নুতলিন্তুজাল-নৃন্ধুত-সীন্রিনা-্ভালা। 

শা পিাপাপাপিগানা শপপাশীসিতিতিশিতি লাশটি শিউলি শী ভিত তি পিশ উিসিন ১ তি 

(৬) ধসস্ততিলক | 'লন্ধাবিষ্কাৰ? প্রথমে ছার) পে উৎকীণ হইয়াছিল পরে বিভা এই দুইটি জঙ্গর নায় 
উৎ্কীণ হইয়াছে । ্ 

(1) বমস্ততিলব: | 

(৮) উন্দবজ।! 
(৯) বসম্তাতিলক | 

৪৮ 



ই 

£8 

ংধ 

৫৩ 

বীরদেব- প্রশস্ত । 

সমহ্ন্সন-মহ্নূনল জলল: স্মীওঘ মুন্মাঘিলী ॥ (১০) 

লান্বন্ত্যা স্ব পবিযানিনগক্ষ ঘলনা 

আল- 

ছিক্াহ-ঢহ্াহ-লিধুমিনাকসা । 

শক্লামিনীদি রন্-জীলিবঘু-ঘনিল 
মং লাঘু লামুহিলি লাঘমুলন: দান: ॥ (১১) 

স্তিন্লাভ্রক গামমনা(নদীজল- 

ক্স ভজ্ঘা 
'অন্মন্লব্বণি লি শ্রীল কুন: গমলাহ: | 

অস্বদ্থিনাগ্র-অবিনুষ্া-মনীৰপ্ৰল 
লাক্জল জন্মনক-নৃল্ঘনলা হ্যক্পৌন: ॥ (১২) 

নললনু- 

ন জন মানলমলীনতুক্ব- 
ন্ক্্রামলহ্ম মন্বল ঘুবলী নম | 

মত্লাযন যভুলিনীছয মিলালযালা 

জন্লামলনহব-লক্কীঘবস্তক্ক-ভাতা ॥ (১) 
লন্ত্র- 

জরীলযল ঘলমৃল্গুতা মীহাহ্য লন্সত্যনা 

মহীমী বিদ্থিনহ্যু সন্তু বিষ্মতি ত্ীত্রন্গা | 
স্ন্বহ্ঞল লিজ নিজানিস্থ নুদ্বন্ ভ্রঘ্জািজাহ- 

ব্সিন 

ধবল বলল অক্্ীভ্রলন ঘহিনী নগ্জান্হীন্বীপ্র ॥ (১৪) 
লীনাললািন মুক্গিঘুবহ্ৰ জীন্ি 
লনা নিঘায ক্ধান্ল অতুতান্ধ লজ্মান্। 

(১০) শার্দলবিক্রীড়িত। 
(১১) বসম্ততিলক । 

(১২) বসম্ততিলক । 
(১৩) বসম্ততিলক। 
(১৪) শার্দ,লবিজীড়িত। 

পি €৭ 



লেখমালা । 

€€ জলাকিন: বছদিনৰ হুষ্বম লদ্ভ 

লবনীছি লন ললহাঙি হত হত ॥ (১৫) 

মাঅন্ জুন্দ্রী অব্ঘঘিমন্লঘা মুনঘান্শী লিলন্দি 

ভ্লান্লজ্ৰষী 
লদলে লগলী মানকৃনীম্মহছিম: | 

ক্রিকপালীজা: জিজ্িহলন্্া আলনলনম্্ আমল 

নালন্ জীন্লি জমন্ত্ ঘ্রমন নীব্হ্লহ্্র স্মঞ্রা ॥ (১৬) 

?৫. 

বঙ্গানুবাদ । 
ও 

দে সুনীজ্জ দানহি 2 প্রাণ সাধু «ণি-প্রভীবে ধন্ম-তত্ব অধিগত করিয়াছেন, র্লেশ-নপী. 

ডিত * জনসাধারণের পঙ্গে পাঁপ-কুভ্ভীরসথাকুণ ছরতিক্রমনীয় সংপার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার এক- 

মা সেতুরূপে বর্তমান সেই শ্রীমান্ | বৃদ্ধদেব] জয় লাভ করুন্। 

চি 2৭ 

তাহার মনোহরণ কারলার অভি প্রায়ে সমুডত হইয়া, আমার অপেগ। শ্রেষ্টগণ বলহীন ত 

গ্িয়াছেন, আমি যদি একাকী সেই ভিপোকপ্রভূর ক বলবান্ রা প্রতিপয় রা লা 

পারি, তাহাতে লজ্জা কি, _-এইরূপ আঁলোচনা-পরায়ণ মনোভিব ! কামদেব | যাহাকে দুব %৯ 

বর্জন করিয়া গিয়াছেন, বৌধিদমমপাসীন দেই আমান “বজাসন” অশেষ বিশ্বকে রঙ্গ করান)? 

সত 3 
চর 

] 

ক্রি 

উত্তরাপখের অপংঙ্ধার ন গ কভার নামে আুবিখাতি মে উত্তম দেশ | বণ্তনাণ 

তথায় অভায়ত দ্বিজাতি-বংশে ইন্জপ্ুপ্ট নামক রাজন্থজৎ জন্মগ্রহণ করিম়াছিগেন। 
রর ১ তপতি শীশশপত সা তত পতি ৩১ এতশত পি অশিপশী শিপ শিপ তশাটিশী পিসী তি ৩৩ শতিিপতীভিি পিপি আশ 

(১৫) খসম্কুতিলক ! 

(১৬) মন্দাক্রান্ত)। 

+ এই আলোকের রুশ গ্রনাই নিশার গাতগিলদখনোকজ্ [২ পাদ ও আ্জ্ঞ ] গগিধাকীশত শুচিত হইয়াছে বলিয়। 

ধু হয় | এগ) 

'সঅগ্ঘাচান্সিলা বাবা দালিলিনগ্া; গলা. 

শারদ দি-পঞ্চক্লেখ লিলীডিত জনগণের পক্ষে সাসার-সাগপ সযুভীগ হঠবার সম্ভাবনা নাই ; তাহাদের পাঙ্ছে 

বুদ্ধদেবকে সেতুকুপে অহণ করাই কর্তবা, এইরূপ গুক্ুধাদমূলক মত এই গ্লোকে প্রকচিত হইছে । 
। নাগাননের নানটী স্মরণীয় । 

সভি জালালাকাদেজ নিকটে এনগরহার অবস্থিত ছিল। 00327021525 4508910 + কাবুলের অন্ত; 
; &707 89908 88-৮2-0555 ৮০1. 1,091. (3০০2801)5 0£ [00039 ১০1] 171 33 
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বীরদেন-প্রশশ্থি। 

| (৪ ) 
সেই গুণশালী দ্বিজবর, রঙ্ষেকা নায়ী গৃহিনীর সহিত সংযুক্ত হইগ্স, অমলকলা-সংযুক্ত | পূর্ণ] 

চন্দ্রের স্তান্ন শোভা প্রাপ্ত হইাঠন। পতিব্রতাগণের কণ! চিম্বা করিবার সময়ে, লোকে সর্বাগ্রে 

সই [ রজ্জেক! দেবীর |] নাম স*কীর্তন করিয়া থাকে। 

টু (& ) 
? তাহ্থাদ্দিগের একটি পুত্র জন্মগ্রাথণ করিয়াছিলেন। | ঠাহাদের গ্তায় দম্পতীর পুর বলিয়া] 

অতিশয় * বিবেকী [ সেই পুর 1, পরলোক-বুদ্দিতে [ পরিচালিত কইয়া] সক্ষল ভোগন্ণ-মনোন্্ 

পিভৃগৃচে রা হইয়া, সম্নআামান পান জগত শালন শ্পীকাব করিবার জন্য, পাপাকাল হই- 

(তেই, | ভাহা জ্ঞাত হইয়াছিলেন। 

( *) 
মমগ্র বেদের অধায়ন এবং শাস্স্চিস্তা সমাপ্ু করিয়া, তেই? ভীমান্ কণির্চ-মহাবিহারে | 

উপনীত হইয়া, কোপাপশ।্িসাদনে 1 প্রশংসা প্রাপ্ত সব্পজ্ঞশাস্থি নামক আচাধাবরের | উপ. 

দেশের | অনুসরণ কবিয়, তপস্য! করিতে প্রবৃস্ত হইয়াছিলেন। 

| চক 
.. বিশুদ্ধ গুণসঞ্জাত-বছকীপ্িবিভূষিত (সেই ] সর্বাজ্ধশান্তিব অগরূপ শ্ন-শীল-মশং উপার্জন 
করিয়া, বাবাদন নামক তাহার কলিকলঙ্কখিমুক্তকাস্তি (সই নয়নাভিরাম শিষা বালন্দুবং 

. সর্ধীদ। সুনিজনগণের বন্দনা! লাভ করিয়াছিলেন । 

. (2 
'অনস্থব সেই ভীম!ন একদ! বজ্জাঁলন ১ বন্দন। করিবার মভিপরাে, ম্গাবোগিতে | বুদ্ধগরা. 

পি লন শপ ১৯৯৪০ এসি ০০৭ কাপ ০ তত এ এ ০ শিপ পাশাপাশি পিন ্পত৬৯-৮০৯-- পা শপ ৮৮০৮০৮০০৮৯৯ পপ রাত ৯৩৯ ৪৪ কপ শপ পা এাই ১০4০০৭০০4৭৭ পেশা জম, ০৫৩ ০৯৮০ তিশা তল সাপ ত জপ পা এর? পপি, এত ৭০:০৮ ২১১: ০০৮৯৪৭৮ ০৯ পপ লত : 5 

দ তরাংা শক অলধারিতার্ঘপরতিপাদক্ক (স্ব তিপপ ) এবং কলিতা এস প্রস্তর বা বিপিত অখ-প্রতি- 
পাক | মুল টিভির 'অন্াগেতৃম শক আন্্রীইপিতিমা শের লিপিকর-প্রমাদ | অঙ্গীকার বা স্বীকার অর্থে 
ই বাবহাত হউয়াছে। 
৮ আধুনিক গেশোষার নগরের উপকণ্ঠে থে করিষ্ষ গু, পের ধহমাদশেষ আধিদ্ভ হইয়াছে, [ ইউয়ান্ চোয়াহ, 
২৭ এক মতে] তাহার পশ্চিনে শহাবাজ কণিষ্কনািশ্মত মঙাবিহ!র অব্ন্থত ছিল) আল্বেকরী একণিক চৈ 
১ বলি যা ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন | ৮৬০৮৮৮৪০৪৬০), 1) 0. 298 

... 2 এই কেকের “দঞ্ন-স্ক্যণ? পদটি গভীপাথ বিজ্ঞাপক 1 মান্পনাথ। | কিরাতাজ্্রতিয়ে ছ্িভীম় সর্গে ৩২ 

আগ ক্লাকে ] দসল)াশবের বাধায় লিছিয়! গিষ।ছেন। সগ্রল। লী নাশিহিলি 0? এই অধেষ্ট বে সন), 

- শব্দ সাধারণতঃ বাবন্ৃত হইভ, 5 'মভাবীরউরিতে?'  হিভীয় অঙ্কে) তাহার একটি ঠপরিচি৬ উদাহরণ প্রা হওয়া 
বায়! যথা, 

ৃ ''ঘস জী সরান জজ: গবিষ্থার: 17? 

বুদ্ধশান্তি, রতুাকরশাস্ডি প্রভৃতি ফতিগণের লাম সুবিদিত। সর্ববজ্ঞশান্তিও তদ্রুপ একজন ঘযতির নাম। 
১1176 19191001201 0577206 11101) 50107010160 1106 11015 4747 1166 805 051164 29472214844) 

0018 07712106506 901 006 08991500056) 00৭ 08010 555 0515600)5 0ি0005512/৮6548%-8 07 ছি 
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লেখমালা | 

ধামে ] উপনীত €ইয়াছিলেন ) এবং তথ। হইতে “মহদেশি*' * ভিক্ষুগণকে দর্শন করিবার মি. 
প্রায়ে, যশোবনর্পুরের 1 বিহারে গমন করিয়াছিলেন । 

(৯ 9 

তিনি তথায় প্রতিপত্তি লাভ ও দীর্ঘকাল মবস্থিতি করিয়া, দেবপাঁল নামক ভূবনাধিপতির 

নিকট পৃজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হৃর্যাদেব যেমন প্রতিদিন গ্রভাতসময়ে দিকৃসমূহ উদ্ভাপিত ও 

প্রভাবিস্তারে অন্ধকারের প্রসার বিদীর্ণ করিয়া! শোভা পাইয়! থাকেন, তিনিও সেইরূপ প্রতিদিন 

প্রভাত-সময়ে মাশান্কব্ধপ চরিতার্থত। লাভে তপঃ প্রভাবে তমোগুণকে বিদীর্ণ করির।, শোক 

'গাপ্ত হইতেন। + 

( ১০ ) 

শ্রীপহাবোপির $ আপন বাঁভর গ্ভাঁয় সুঙ্গৎ, ভিঙ্ষুগণের আপন আত্মার স্যার [প্রিয়তম ] 
সেই বীরদেব সংঘস্থিতির জন্য নালন্দার 1! গবিপাণন-ছর প্রাপ্ত হইক়্াছিলেন। শ্রামণা-রতধারী 

[ সেই বীরদেব ] জগতের হিত-কামনায় ইন্্রশিলা-পর্কাতের এ উপর, তাহার মুকুটন্বরূপ, দুইটি 

চৈতাচুড়ামণি উ্াপিত করাইয়াছিলেন। 

| (১১) 
তিনি বিহার-পরিহার-বিভৃষিতাঙগী নালন্দার গ্রতিপাণন-কাণ্যে | নিষুতত হইপা ] বছুকীন়্ি- 

বধূ-পতিরূপে উদ্ভাসিত হইলে, | মকল কীছিবধুকেই সমভাবে ভাল বাগিবার আন্ত | 

কি সাধু সাধু বলিয়া পশংসিহ | 

পন --শাদশ ১৯০৩ পতিত ২. শপ ২ ও পতি শি তিতা পিপি আপ পাপী? পান পি রপা০ ৮% ৯ 1 শপ পরশ তাপ কারক ॥ ক ওক 1৮) 5 

10100 01)701)6) 10) 0011)17161)107100100 01017651১01 0)1 17101091095 50000717077 01১10807764 0009175- 

1,99৭ 20067 51101001170 106011015070)0 ছাদ 60057 0100101030 810 ল 01590198108] 90595 

791002৮৮০01, 111) 10), 8০. 

+বৃক্হন্তি নিনুন্। ডাক্তার ভ্লুজ কর্তৃক '10010)5 010107817000৮6 (0111010 

কিস্ত এখানে কোনরূপ সম্প্রদা়পিমেশই সঁচিত হইয়াছে বলিয়। বোধ হয়। 
1 যশোবন্মপুর কোথায় ছিল তাহার আলোচনায় প্রণভ হইয়া, ডাক্তার হুল্জ খোসরাবাকেই যশোবন্মপুও 

বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন | করিংহাম বিহার নগরকে ঘশোবন্মপুর বলিয়া স্থির কিয় টি ভিন (820159010- 
2509] 50০95 09]0০026 ৮০1, 111,120) 125 চো] ৬91. ৮1111927090). 

$ এই ক্লোকে দেবপালিদের ভিবনাধিপ' বল্য়। বর্ণিত হইরাছেন। বিহার-প্রনোশ মে স্ভাহার সাম্রাজ্যতু 

ছিল, ভাঙার মুগ্গগিরি-সমাবাপিত জয়ক্গ্ধ।ন।ত হইতে প্রদত্ত [মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত] তাঅনাসনই তাহার প্রমাণ। 

এই ক্কোকের “হাবিল: ললসন্ধব)" ভুইটি অর্থ ধ্ননিত করিয়া, রচনাকৌখলের গরিচয় প্রধান করিতেছে। 
উত্রীসতাবোধি নামক স্ববির বীরদেবের পুর্বে নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন বগিয। অনুমান করিয়।, ডাক্তার ছুল্ঞ, 

লিখিয়া গিয়াছেন,৮87092130010 005 00056 00567 উ 04515 0/51606550ো 20 টি আম: কিন্তু এই 

শবে পবিজ। বোধিবৃক্ষ স্ুচিত হইয়াছে কিনা, তাহা টিস্তনীয়। 
। বড়গাও মামক বিহার নগরের হা স্বানে নালন্দার বিশ্ববিখাতি বিশ্ববিদালয় প্রতিষ্টিত ছিল বণ্লয়। 

কনিংহাম (সচ্ধান্ত করিয়। গিয়াছেন 174৯0059206 09098780])% ০01 170018, ৬). 1) 1১৭ 409. 

খ উতীশেলা-পর্ববত বৌদ্ধ সাহিতে। সৃপরিচিত | ইঠ। গিরিয়েক পর্বতের প্রাচীন নাম বলিয়া কনিংহাম সিদ্ধান্ত 

বভিা বাথ্াত হইয়াছে । 

৫২. 



বীরদেব-প্রশস্তি ৷ 

(১২ ) 
ি 

তিনি ধন্বস্তরীর প্রভাব প্রতিহত করিয়।, দৃষ্টিপাতমাত্রে, আত্জনের চিন্তার প্রাণমিত করিঝ। 
থাকেন। [তাহার নিকটে আসিলে ] সকল মনোরণ পূর্ণ হইয়া যায় বলিয়া, লোকে তাহাকে 

কল্পতরুতুলা বলিষাই মনে করিয়া থাকে । 

(৬ ১৩) 
তিনি এখানে, “বজাসনের' জন্ত, আম্ম-মনের স্তায় মমুন্লত ভূবনোন্তম [ এমন ] একটি মন্দির 

নির্শাণ করিয়। দিয়াছেন | বে] তাছার 'প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, বিমান্চারিগণের মনে কৈলাস- 

মন্দর-মন্ঠীধরশূঙ্গ নপিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হইয়া থাকে । 

(১৪ 9 

সর্বান্বের উপনয়ের * দারা [ সর্ব] প্রাণি-হিতার্ধিগণের উদার্যা এবং সঙ্বোদি  তবজ্ঞান ] 
লাভার্থ, স্পৃনীয় গুণ ও বীর্ধা [ মখ্যাম্মশক্ষি ] শভ্যান করিয়া, তিনি এখানকার পুণ্যাধিকারে 

অবস্থিত গাকিবার সময়ে, উত্তরাপগ-সংশ্থিত আপন । মাতৃ-পিহ ] দুইটি নংশ+ নিজের দশো- 

ধ্বজ সংব্দ্ধ করিয়। দিয়াছেন । 

(১৯৫ ) 

মুক্তি-পুরীর সোপান-পণের স্তাঁয় এই কীর্তি  সংস্থাপিত হওয়ায়, ইহাতে যে পুণ্া সঙ্জাত হইল, 
পানপিপিপকী পিপিপি পপি ০৮ তন পাস ভিপি পিল০০৯ 1০৮৮৯ পসশ৯০৯পপ্পপতপাপাপ পপা” লপি আপাপপা পাপা পপ বাসস পাপী তত পাশশিপশাপীগাশিশিত পিপিপি পাশিশিশিশীীশীঁিীশিশীাশিশশী শিপ পিট তিশা তি টিসি শিশিীিশিনতপীশপি পা স্পা পতি তপক ২৯১ সত 

করিয়া গিয়াছেন | কাক্তান কিটে।। এবং ভাহার পদাঙ্গাস্রসরণকারী ত্রোড লে সাহেব, বিহারলগরকেই ইঞ্জশিল। 
বলিম। স্থর করিয়াছিলেন উভার বাদাক্রনাদ 00150110800509 £১000)99109£108,1 530259ড 797১০: 

৬6১], 17190911570 51 জষ্টবা । 

ডাক্ত!র লুজ, একাদশ আলোকের বাখাায়, পরিহার শবে 20) চ000-70018 কল্পনা ক্রিয়া গিয়ানেশ | পরি- 
হাপ-শন্দের একপ অর্থ খে কোনগ অভিধানে দেখিতে গাওয়া যায় নাঃ তাহার উল্লেখ করিয়া, ডাক্তার ভল্জ. কেশ 
একপ অধ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতা বোধগমা হয় না| পপিভার শের মাধারণ অথ [ অবজ্ঞা নং অনাদর শা 
ত।1গ | অনশাউ এখানে সুচিভ হয় নাই | 

মন্টসংভিতায় [৮1২৩৭] আলও একটি অর্থ দেখিতে গাওয়া যায় । যথা 

“নু: জাল সবীপ্কাৰা বালভ্ঞ কছাল্ অলন্লন: ॥ 
ইহার বাপা। পরিতে গিয়া কুলুকভট্ট লিখিয়া গিযাছেন,নলন্বলীণ ন্ুল্নান্তু কিঘু ব্বলাৰি ভর্ধাঞলাপি নীল 

ধা খভিনীনাল আমল ঘম্বসন্াৰা্ধ আ্রান্নলালি-ৰীঅ-দাস্কাব: জাত্ৰ: 1৮ এখানেও 'পরিহারা শবে 
এষ্টরূপ সীম উলিখিত হইয়াছে | বিহারুই নালন্দার “পরিহার, তাহাতেই নালন্দ। বিকশিতাঙগী' ছিল। 

+*'উপনয়'-শকের সুপরিচিত অর্২উপনয়ন--''ভ্রন আুলীন লীন খ্রল ভ্বাল্মাজ্থা,। তাত্শাসনাদিতে এই শঙ্খ 
আরও একটি অথে বানহৃত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়! মায়, তাহা! এগ্রাদান। বলিয়। কণিত হইতে পারে। এখানে 
সেই অর্থই স্ৃচিত হই্টয়াছে। 

। বংশ শকা্টি শ্রিষ্টার্থজাপকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । বংশ -দণ্ডে প্জ। বন্ধন করিবার রীতি আছে । এখানে 
বংশ" [ মাতৃপিতৃক্ুল ] খেন বীরদেবের যশো দব। বক্ধলের বংশদশ্ড--এইক্প ভাব ধ্ননিত হইয়াছে । 

3 কীর্তি? শের সাধারণ অর্থ পরিচিত, 'হালাহিদলবা জী: আীত্যাহিদলব অ্:"। কিন্তু মন্দিরা দিও 
“কীর্তি” নামে কথিত হইয়া থাকে । একীর্ঠিলশনদের এই অর্থ হেমচঙ্দ্রের "অভিধান-চিন্তামণিতে" জরষ্টব। 
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(লেখমালা। 

তাহাতে প্রথমে * [বীরদেবের ] পিত্রাদি গুরুবর্গ ও পরে অশেষ জনরাশি সম্বোধি লাভ 

করব । 

(৯৬ ) 

যে প্ীন্ত কন্মদেব জলধিবলম্না ভূতধাত্রী [ বসুন্ধরা ]কে ধারণ করিয়া রহিবেন,--ষে পর্যাস্ত 
অন্ধকার-খিধ্বংসী উগ্ররশ্মি তপনদেব তাপ বিকীরণ করিবেন), যে পর্য্যস্ত [যামবতী ] রজনী 

| শীতরশ্মি | চন্্রকিরণে ল্িপ্ধ আালোক বিভবণ করিতে খাকিবেন,-ভংকাল পর্যান্ত বীরদেবের 
| এট ] শলকীধি পৃথিবীতে জয়লাভ করুক | 

১০ এলি ০০০০০ পতি তিশা তি শল উতলা পপি পলাশী শা ৯পসপপপাপ সনপপা পশপসপিপী সে স্পীপপিপিসপশিসিপপাশীশিিশিি সিভি পপ এপ্স সত ০০ ৯০০৯ শপ শশী পাস শিশাাপপীসপপশাপপাপিশাািল 

এখানে এউ অবুই সুটিত হউয়!ছে। রাজসাহীর অন্তর্গত মান্দায় আবিষ্কৃত [লেখক কর্তৃক কলিকাতা খাড়ুখরে 

১ঞ্রবিত ] গোপাপিদেবের শামান্িত একখানি প্স্তর-লিপিতে এই অরে “জনা জনি ছিহজিল” লিখিত আছে। 

» এই মোকের 'জিবাহিণ; একটি উদ্লেখঘোগা প্রয়োগ, গম্াহিল জলা | 
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নারায়ণপালদেবের তাত্তরশোমন। 

[ ভাগলপুর-লিপি ] 

প্রশক্তি-পরিচয় | 

এই ভামশাসণথানি ভাগলপুরে আবিক্গত হইয়াছিল বলিয়া, “ভাগলপুর-লিশিশ লাখে 

স্বপরিচিত। ইভা নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসন। এই শাসনখাঁন এক্ষণে কলিকাতা নগর 

এসিয়!টিক সোসাইটির পুস্তকাগারে রক্ষিত হইতেছে । ইহা কিরূগে ভাগল- 

পুরে আসিয়াছিল, ভাঁহ। বিশ্মতিগভে বিলীন হইয়া গিয়াছে । আবিষ্কৃত হইবার 

পর, পাঠোদ্বারের জনা, এই শামনলিপি ডাক্তার রাজেন্রলালের হস্তে নাস্ত হইয়াছিপ। 

ডাক্তার রাজেন্্রলাল মেরূপ পাঠোদ্ধারে কতকাধা হুইয়াছিলেন, হাহা তাহার একথানি 

গপ্থে * এবং সোসাইটির পঞ্জিকায় 1 মুদ্রিত হইয়াছিল । ভাহাতে ভ্রমপ্রমাদের ভাব ছিল না) 

বউ অনেক মনঃকলিত5 পাঠ মুদ্রিত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছিল । 

উত্তরকাল ভিয়েনা-নিধাসী ডাক্কার হল্জ্, তামপট হইতে গ্াতিপিপি এগ 

কিয়া, এঠ শাসন-লিপির পাঠোদ্ধারে ধাপুত হইয়াছিলেন। ভাহার উদ্ধত পাঠই £ একণে 

এ তামশাসনের মূলাগগত পাঠ বপিয়া স্থপরিচিত। 

ক্সাবক্ষার-বাহিনী।। 

পাঠাছিাঠারর পর বাথাকাধো হস্তক্ষেণ করিয়া, ডাক্তার রাজেম্রলাপ এরই শাসন-শিপির 

পরত বাথ উদঘাটিত করিতে পারেন নাই । তাহার ব্যাখা যে কি জনা মুপাঙগত ইহাতে 

পল কিস | 

ভদজর বাখ্যাও সকল জলে মলান্থগত হইয়াছে বলিয়া শ্বাকার কর্ি৬ সাহস 

ইয় না। কারণ, (তিনিও অনেক কষ্টকল্পনার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। । 

০০, পপ 0০ পিপশপশপা। ২৮ কও শপ পাত শীত ৮) তি শিপীপল আপিন পতিত ২ 5৯5 তত পি শিপাপদত এ পিপিপি পি | পপি ৮ পাপ ০ পাপ) -৯১০৯৯পপাগা ক ৩০-৩শী ০০৭০৭ -ক০িতিিন লা০ ভপিপসপপত৮৮ পািিশপপস্প 5০০৮ বাকি পি ০৯০ 22255254845 

* 410900-2 2 5,057 

1 থা. 2.5. 8. ৮০1, ২1,৬11, 0. 58৭. 
" 100185 457061092। ৮01, ৮577 30৭. 

& এতিহ্াসিক চিজ্ঞ [প্রথম পর্যায় ] প্রথম বর্ষ । 
' ভডাক্কার ছল, দেবপালকে এবং জয়পালকে বাকৃপালের পুজ বঙল্গিয়। রাখা কলিয়া শিয়াছেল | তাহার 

সহিত দেবপালদেবের [মুঙ্গেনে আবিষ্কৃত ] তায়শালনের উদ্ষির সামঞ্জীলা নাই । দুত্তকের গুকৃত নাম কি, তাহা 
মির্য করিতে না পারিয়া, ডাক্তাল হলজ ভাতার নাম “পুণাকীতি বলিয়। সিক্ধাঙ্ত করিষ। গিয়া্ছেন। তখাপ 
ডাক্তার ছল্জ, এই তাত্রশাসনের পাঠোদ্ধারে ও বাখা।-কাখো মেবপ অধ্যবপায়ের এবং পাত্ডিতোর পরিচয় প্রদান 
করিয়া শিয়াছেন। তাহ প্রশংলাহ | 
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আই 'রশালন ? 

পবা | পি ও গং ধতীৎ পৃষ্ঠে ২৫৭? ভি[সংভাতায। নং] ? রণপাঁলদেব” এই কয়টি তক্ষর উতকীর্ণ র€ 

শি  মঙ্গলাচরণ হইতে আরম করিয়া বংশবিবৃতিযূলক বিবরণ জা এ 1 

* হত, রাজকবি যে সফল প্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কোন রা 

দুলা? পাল- নরপালগনের তারশা্পনে উদ্ধৃত হইয়া আসিয়াছে । ইহার দৃতক [ 
জন অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া [ ৫২-৫৩ পংক্তিতে ] উদ্লিখিত। বত 

তীরতৃক্কির অন্তর্গত [২৯ পধাক্ত ] কক্ষ নামক বিষযান্তর্গত মকুতিকা গ্রাম] ৩* পং্ি] র 

শরীমুদগগিরি-সমাবাসিত শ্রীমজ্ঞয়ন্বন্কাবাঁর হইতে [২৮ গংক্ি] পরম মৌগত মহারাজা, 

গ্রীবিগ্রহপাঁলদেবের পাদাগ্ধানপরায়ণ পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহা- 

রাঁজাধিরাজ শ্ীমন্নারায়ণপা'লদেব কর্ডুক [১৮-২৯ পংজ্ি] তদীয় বিজয় 

রাঁজোর সপ্তদশ বর্ষের "৯ বৈশাখ দিনে” | ৪? সংক্তি ] “কলসপোত” নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত শি 

মন্দবের এবং পাশুপতাচাা-পরিষদের | ৩৯ পংক্কি ] ব্যবহারার্থ প্রদর্ত হইবার কথা এই তাম- 

অসানে উল্লিখিত আছে ইসা পসংসমত্ট-জন্মা শুভপাস-পুজ শ্রীমান মংখদীস” নামক শিলি 

৫5.৫8 পর্ধক্ত ] উৎকীর্ণ হইয়াছিত। 

বলপি-বিবরণ | 

কতৃক | 

 প্রশস্তি-পাঠ। 

ঃ ও" হ্ৰন্ছি ॥ 

লক্গী ভাক্ব্সহল দমুহিলম্হুম: 

হু সযমী মন্হম্াল: 

মকঘন্দ্-ঘকবীসিনিহ্যা-হিহিল- 

ই 
লজ -ব্বান্িনাক্্ানানত্: | 

দিলা অ: জ্বাল- 

ও জাহি- পল অমিলন গান্ধী সান জান্লি 

স স্্রীলান্ লীক্দলাগী লন্র- 

ন্ নৈ হুঙজ্ন্জীব্সব্ম বীদান্কুজ: ॥(১) 
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নারায়ণপালদেবের তাআশালসন । 

_. স্ব্ছদী-জব্মলিকীনল ঘলন্ধবী ঝীতু, ব্য: হা-লহ | 

অন্জ্কন্বাত- 
অহ্জ্িললা লীঙ্কাম্মঘী আুন্থনা। 

মহ্সাবা-নহিঘান্বলজলিহ্ন: আীত্বালঘী $ঝাহ্ল্ম- 

. স্ন্ধান্মীঘি-শিভাঘ- | 

৩ ক্বালি-লক্ষিলা কীঘন্মীনান্লী কত: ॥ (২) 

জিলক্পুহাজ-মন্যনী-লহালী- 

লুাজিলা বল লক্কীহৃষ-স্্রী; | 

হু-লা বল: 

তু ঘা অন্নিলাঘ্রবিল 

ন্রল্গাযুজাাললি্বাললাত ॥ (৩) 

হালক্ন্ব বন্ৌল-মব্সনপন ক্রব্ালুকদী যু: 

লীলিল ক্হুদা- 
৫. ভি লুন্জ-লক্ছিলা আাক্দ্ান্ললালালুল: | 

ন' স্রীমালস-নিক্দলীদ্দ-তনলি লানু: ব্সিল: স্বাঘন 

আল্যা: জল-লালিপী 
০ লি বন্বী কুল্দালনক্া ভিজা: ॥ (8) 

নষ্মাৃদন্হন্ববিন জললালী ম্লান: 

ঘুলী ভ্রলুত্র লিজত্রী লঘণান্নলালা | 

অন্মনথি- 

ং€ নাঁ্লমিলা ঘণি হুদা 

অ: দুক্বজ ন্ললবাভন-ন্তব্জান্থলজীল্ ॥ (৫) 

সপে পপাপপ্পপানপ
ী পাপী তিশা পাতা ১১১০০১০,এলিলিউই৬লি ললিি ভিউ তিনি লটকন হা লিলি ৮ শিশির

 
পি শিস

 

(১) অন্ধলা। 

(৭) শার্দ,লবিজ্জীডিত | 
(৩) ইন্দবজ। | 

€৫) বসম্ততিলক । 

৮ ৫৭ 



অভ্জিন্ কনা কিবিমাহজতলি হিল: মহিন 

রা জব লায়া: 

ঘীহলাীল ভুহাক্িজঘ্বং ললস্থাততনৃকলালানমীষঘ:। 
'সাঘাত্ দ্বিহাঘ দব্তি-ঢহ্জরলী লিজ্লভ- 

ই খল লৃতা 
কাজা দাম্জ্ৰীলিলাব্হা ঘুদস়লিল-অলিন্-নজতা অহ্য ঘাক্সাঁ। (৬) 

ীলান নিন্স্কনান্ত ব্বল্ভুত্ব হজানগ্র্গ বি- 

£8 নজাল:। 

গানুঅলিলা-দলাঘল-বিলীনি-িনবাঘি-অভলঘআাৰ: ॥ (৭) 

হিরন বল হা্নীক্যা নিলা লাব্মভীজলা: | 

অক্লান্ত | 

৪ অ-ভীমাব্যা ন্তন্হ: অম্হালতি ॥ (৮) 

ঙ্লনি লহ্ম জন্দ ৰিন অক, লদন্তা 
ঘলী অন্লুজ জল-উন্বয-লম্লীজা । 

অহা: জয্ী- 

$€ লি ন্বকিলালি িনুত্ব অজ 

ঘন্তস্ব ঘান্রল-লিঘি: নহলী অ্বলুল ॥ (৯) 

বিপাক; ন্িলিান্ললাজ হন হি নিলন্ধা: 

২৩ বিজ: 

আীলাহামব্যপান্হুন লভ্ভজন্লহ্আা ঘ ঘ্বত্বীলক। 

ঘ; স্তীব্বীঘনিলি: ফ্িকীলব্ঘিক্ন্বা-স্ষিভাত্ি-পীতীদন্ত 

ন্আাম্বীনা- 

জ নন লল্লত্তজ্াৰ শ্বহিল: ব্রত সল্মাঝল 7 ০১০) 
পপ পিএস পাশ ৮০০৯০. ৯1া ি শ প্প্পসপ৮সপাপসপ-০পপালপ্াাপা পপ শপাপপাপা ০ পপ পপি পা পেশি পপা৮১০১ পদ পিপিপি ক পলা লা শশা দি 

(৬) শার্দংলবিক্রীডিত । 
(৭) আধ্যা। 

(৮) অন্ুষ্ঠভ. | 
(৯) বসস্তৃতিলক। 

(১০) শার্দ,লবিক্রীড়িত। 

৫৮ 



নারায়ণপালদেবের তাম্্শাসন। 

খ্বন: ঘৃহাত্ব-বাহ্সালি ঘবন্ুক্ষন্া -লিনীলি ত্ব। 
'হিহ্বিন্লী অলম্ত্যালি ত্বহিলালি লন্ীূন: ॥ (১১) 

৫ ব্বীজন-স্তলল-লনীলি: বল্সাতিন-বানিআাভল: বুজী: | 

ন্সাধীল মী ম্মঘন্ন স্মস্বআা ল্লহ্াস-জঘাঁ ॥ (১২ 

মযাহবালিলি ভ্রহ্য কযা- 
২০ বৃত্বলি শি্জহল্। 

্সঘিহ্িন্হীহ-খআালী হুশ দীন-ভীন্িল: ॥ (১৩) 

অ: দক্সনা স্ব অনুলা নব জবান্বিলীত 

লিন" ন্রীনিজ্ঞাহ্- 

৫ লান্জন্ল লান্ন-আম্ম | 

অহ্মাঘিলী অনি লন্স ভিজা জলাঘা 
ননািনা নি ন্বল ন্বিকুঘ ম্মলীআাঁ ॥ (১৪) 
আলি ৰজ্ন্-জম্মা নিল্্া- 

ন্ অব্লাযজী লত্কালীলী । 
ক্সলন্ন-লত্জীনি মাজা হস্বিলন্মষল অবহিল: ॥ (১৫) 

মাম অন্য ন্সেসবালি আক্জ্্ক্ত-জীৰ অঙ্দী- 

ই লি- 
ল্বান্স পালাল ব্লু নিলহালাবন ক্তাহক্কান: | 

লিপ্বব্নীষ্া লঘি জ্যিকজিজত্নমিলা: জলক্জীলা 

অক্মাতীভা: ক্ন্তিহ ল- 
২৪ নমল মক জজ্হালুলআা; ॥ (১৬) 

রর টি হিরলিউ হা সপন পিসী পপি শপ পিতত 

(১১) অন্মুষ্ঠ,ভ..। 
(১২) আধ্যা। 
(১৩) অনুষ্ঠভ.। 
€ ১৪) বসম্ততিলক । 

(১৪) আর্য । 

€১৬) মন্দাক্রান্ত]। 



শা পপ 

পেখমালা 

ছু 

ছি 

৩ 

০ 

২৫. 

হও 

ইং 

মৎ 

হই 

হত 

ষ্খ 

শপপীপপাপাসপি ও পলাশ পাপা শিপ ১ স্পো্ীশপাপিপাপপাপপাপাপীস্পাপ নিশি শি পাতি শশী পিপাসা পাপা শশিিশিপাসীশিশিপীকা শী টীশিিশিপীশীী শীশকশাীশিীিশীতিিতশি পিতা এাপশপপপাপালাপপপা কা পপ পা দা পাতলা পা. পাদ 

নদী মলাফ হাজ্ৰ ন দ্বান্যানঙ্গলিহ ঘ্বতী: | 

অক্সিন্ অিদ্স্কপাীল অমাহ্য্য লমীহতী ॥ (১৭) 

ঘব্ৰ লা- 
বীব্তীঘঘ-দবধ্ণলাল-লালাব্িঘ-লীলমাহ-কজ্পাকিল- 

বন্বন্মলিদ্িন-হজিব্তবস্বী-নিক্ললাল্, লিহলিক্মঅ-ল-ঘলাল-ঘঠা- 

হআালাঘলাল-আবহ্ছলী-লাহজ্ৰ-নন্ননল-জব্বভুঘলঅ-ল্ইন্ছাল্, 

ত্তকীন্বীলানজ্মলহ্নি-দান্লীজমলা-দঘ-স্থতলান্থিলী-বৰ- 

স্তুবীন্্বান-মুীঘূঘহিন-হিযন্নহালাল্, দবলীজবহ-বআা-লাআালা- 

ঈস-অহনুত্বীত-সুঘাবালল্ন-ঢাহান-লহললহুনল: | আ্সীঘব- 
কৃযাবিহি-লানাম্িল-স্ীলভলঅহ্জন্মাআাকান্, অবলজীমলী 

লন্বাবালাঘিবাজ-স্ীনিন্সস্তপান্তুন্-নাহানৃজ্যান: অহলিজৰ: ঘহ- 

লমভাবক্জী লক্ছাবালাপিবাজ: আ্রীলল্লাবাঅব্যদাকাুন: জী । 
লীহ্জ্ুক্ধী। জজনননিজ্-হ্ললকল্ভানিক্ছিজ্ ল-লব্তী- 

মন-লক্জলিন্ধান্সান । বন্ুনবালাজাীন-হাজনুকসান্। ৰাজ- 

বাজলন্দ। বাজনল। হাজালান্ঘ। লক্তানান্নিলিন্মত্টিজ | 
মক্কান্দতব্িজ । জ- 

ভ্বাজালন্ন। লন্ভালালি। লক্ভালীল্বাহ। লক্াবজালীজনিজ । 

লা 

হী:-জআাঅবামলিল্দ । লন্কানৃহ্ভলাআল্দ । লক্কান্জরলাহালান্ঘ । 

বাজহ্পালীতীতঘহিজ্জ । ভাঙ্জাণহাসিজ । ন্ত্রীহীজ্বহ্য্যিত্ধ । 

ভাক্ছিজ | হ্াক্ভপাক্সি । জবীক্জিজ্ম। বীহ্মিজা ইক্মন। 

মান্নান । জমান । ব্হ্ভহ্ল। লভাঘুক্ধন্ধ। নিলিযুদ্ধজ | 
ত্র 

আবীছু-লীন্র-আ্সান্থনজ্ | জ্ক্ধীহ। নভ্তত্া। বীলক্ছিলাজালিন্জা- 

ভ্বদ্ছ। ভুলদলব্যিজ।। হালাকাকিজ। আজিল[ক্]লাহ্ঘ। লিমআমলি 

(১৭) অন্ুষ্ঠ,ভ.। 



ন্ছু 

হ৩ 

হই 

হইত, 

১৫ 

৮২ 

৪২ 

৮৪ 

ত% 

১ 

৮৬ 

৪৩. 

নারায়ণপালপদ্েবের তাঅশাসন । 

আালদনলি। লব্জি। লীত্ত। লাবভন। ন্ত্র্য। জ্ত। জ্ুক্িজ। 

জধ্যাত । জাত] ম্বাত্ত। লত। বীনজ্াহীল্। অন্নাম্বাজ্সীশ্লিনাল্। 
বাজনাহীনজীন্িল: দলিআাঘিলী লাক্সাব্মীন্নহাল্ । অন্ক্নালী- 
্লল-নৃহীবনিহান্(ন্নু)ল্ব্জান্ল-নভ্ঞন্লাল্। অহাক্ক লালশ্রনি। 
আীমগর্ন। মলাকিম্যনি ভ্ব। লললব্ন মহলা । জন্বজনীন। 

লক্কাহালাঘিহাজ-য্ীলাহাজব্হতান্ধকৃনিল ব্জত-জাহিল-ক্হলা- 

অললহ্স ॥। লব্গ দলিআ্ঞানিলক্ । আহানল: স্িব্রলক্কাহ্ব্ন্ত | 

ঘাগ্যণন স্সান্লাভ্বিনহ স্র। অআঘার্ছ ঘুলা-অলি-্ক্-বল-লম-জ্ধ- 
হ্মাজ্যঘ্র । স্মমলাঘল-হ্বাল-দরন্সঅ-মমভ্ঞ-নক্চিজ্জাহাতাঞ । 
ক্ান্ঘমালতি ক্লালিজললালা। ক্লনৰিজ্ন্মিল-শ্রিলাথাল। স্মলঅন্যা লী- 

শাশ্স্্ । অগীদক্ন্লিব্লিল-লক্কলিজ্ান্সাল: | ক্লন্নীলা-ল্য্তলি- 
জীল্লব্-ণহ্যন্ল: । জলন্ত: । জজ: | লাকরলঘুজ্: । ব্জন্ব- 

কতক; | ব্ববালীলহ্: | কাীদ্জৰ: । জ্নহ্সাপন্াৰ্্: | জ্র- 

ীবীত্বক্যা: | সবিশ্িল-্বজ্লতীভ;:। ক্সল্লরাতলত-দক্রজ্: | 

ক্মব্বিত্ত্ি 

ল্সন্সাক্া: | ললক্ল-লাল-লীবা-লহ-ক্িহহ্ঘাহি-দন্সাঘ-লল: | 
ললিন্্ছিলুন্সাভরলান্ল্জাক্স-ন্ছিলি লবলজান্ল ঘানল্ লালা-দি- 

লা বাব্লজ্্ ঘুব্অঅক্ীতলিভ্রজন্ । লঙাঅন্ন স্বিঅমাক্কাহ্জা- 

মুহ্িত্জ জ্বালীল্ন্স সনুন্ন; । ললী অলক্ি: ঘজ্নহমালু- 
লন্লভ্য মাজিলিৰ্দি আুদনিলি মল ভালদদন্র-ীব্জাইপ- 
কৰ্ধ্ বব জক্কালকজ্লান-লঘাভালনিহললুলীত্য দাব্জলীভ দ- 

লিনাদিলি: জলজহ স্বাক্া-ত্নব্ঘ-নিলভ্রীলঘ আজাব 

লভুন্িন-লাবা-লীবা-জহ্-ক্টিহব্আি-হ্ভ্দলম্বাভ্রাদলত: জা- 
উস কদিন । জনন ২৩ ভ্র্গাহত্রহিল « [ ॥] লগা ল্ ঘন্া- 

বুহ্মভূদিল: স্বীল্ধা: । 

বস্কলি ন্বন্তনা হুন্লা হাজলি: জহাহাকিলি: | |] 
অক্থস অন্ত অভা লুলি ক্তন্ত লহ্ঘ লহা দক ॥ 

৬৯ 



5 হী ধন ॥ 
১, অবশ ল বাকা যী স্বইল অন্ভুষ্নবাঁ। 

রর হা বিভাবা জলি ম্ত্্া দিল্লি: অন্ত সক্্যল । 

৬. টি থাই 
. মহীমূজ: সামনি হাল: । 
 আালাক্ীওবন্ব-ধন লদাব্া 
জাধী জ্ঞানী নাজলীয: জানব ॥ 

ছুলি 
রঃ নন্জ-ভলাজ্ত- লিল্তুন্দীলা 

স্মিত ললান্িক্য অহ্রজীতিলম্া । 
লকলর্নিঘভাক্লব্ঘ শত 
গার অহআীব্লতী তিব্নী- 

হো: | 

অভান্ন হচেক্ুঙকাললল অকিলা লপ্াল(লো)ত 

অঅ: ঘজ্নান্থ স্মলিম্ মহল: জাম লজ হদীলী। 

আ অক্ালা অল্ুভিল-লক্াহ- 

ক্িত্যালা হালা 

লহ: আনালিস্ক ঘ হুৰ্নী ভুলক্: ঘৃহ্জীন্লি: ॥ (১৮, 
স্ীলনা মন্ত্বহাঘল সুঙ্যে)লভাজহ্য যা ক)লুলা। 
ভভ হা (স্যা)- 

চা 

চে 

8 সমে)ল ঘৃল্কীব্ঘ অন্-কললভ-জজ্জলা ॥ (১৯) 

তেলের 

€ ১৯৮১) মন্দাজাত। 

(১৯) অন্ুষ্ঠ ভন! 



নারায়ণপালদেবের তাজশালন । 

বঙ্গানুবাদ । 
মারা 68৮১ 

দিন কারণ্যরত্ব-এমুদি তনধদয়ে* মৈত্রীকে গ্রিয়হমাকূপে ধারণ করিয়াছিলেন, খিনি তত্বজ্ঞান- 

জাগি টন সুবিমল সলিলধারায় অজ্ঞান-পঞ্চ প্রক্ালিত করিয়াছিলেন, মিনি কামক [ কামদেব ] 

কজারির[ য়াক্রম-সঞ্জাত ] আক্রমণ পরাভূত করিয়া, শাশ্বতী শাস্তি লাভ করিয়াছিলেন ) সেই 

এ বল লোকনাথের 1 জয় হউক । 
এবং ; 

বি করুণারত্বোস্ভাসিতবক্ষে [ গ্রজাবর্গের ] মিত্রতা & ধারণ করিয়, সম্যক্-সম্বোধ-প্রদারিনী 

মতরক্গিলীর় | সুবিমল সলিল-পারায় [লোক-সমাজের ] অজ্ঞান-পন্ক প্রক্ষালিত করিয়া, 

কলের প্রতি অতাযাচারপরায়ণ শ্বেচ্ছাচারী ] কাম-কারিগণেরখ [ পরাক্রম-সঞ্জাত মাত্ঘ্য- 
পম পপ পেপার? পাপী পাপা | পি পপ পপ দিপা 

নী-জকব্মাুবিলীটন্বাব্যা মুন্হু:জ্র-দর্যাঘনমধিনঘাধা লানলান ম্িশ্পদম্লারলন্” এই [পাতঞ্জল-দর্শনোক্ক 
রা ৮ পাদ, ৩৩] স্তরের পারিভাষিক শব্দগুলি স্রণীয়। 

চট দশবল-শব্দ-সংযুক্ত লোকনাথ-শব্দ এখানে বুদ্ধদেবের নাযান্তর বলিয়াই ডাক্তার হুলজ. কর্তৃক গৃহীত 

হইয়াছে । কিন্তু পালনরপালগণের শাদন-সময়ে বরেন্্-মগ্ুলের [ মহাযানসম্প্রদায়ের প্রভাব-ক্ষেত্ে ] বুদ্ধাদেহ 
-. আপেক্ষা বোধিসত্ব-লোকনাথই সমধিক প্রতি! লাড করিয়াছিলেন । সুতরাং এই শ্লোকষে বুদ্ধদেবের কিন্বা লোৌক- 

জয় বিঘোধিত হইয়াছে, তাহা চিন্তুনীয় । 

ক লোকনাথ এবং গোপালদেব তুলাভাবে প্রশংসিত হইয়াছেন বলিয়া, এই ফ্লোকের শ্লি্ট প্রয়োগণ্ডলি 
উঃ কদা- কৌশলের পরিচয় প্রদান করিতোছে। 

& ডাক্তায ছলজ . একট প্লোকষের “যৈত্রীগকে গোপালদেবের রাজীর নাম বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন কেন, 

:; হা বোধগ্রমা হয় না। 
| মদনপালদেবের [মনহলি গ্রামে আবিষ্কৃত ] তাত্রশীসনেও এই গ্লোকটি উৎকীর্ণ থাকায়, প্রীচ্যবিদ্যা- 

অহা্ণব শ্রীযুক্ত নগেল্দ্ নাথ বত মহাশয়, সাহিহ্য-পরিষৎপত্িকায় [১৩০৫ সালের হয় সংখ্যার ১৫৪ পৃষ্ঠায় ] একটি 

“মাজ অর্থ প্রকটিত করিয়া, “সরিৎ-শবের অন্্রবাদে “সরোব্র”"-শজের বাহার করিয়াছেন কেন, তাহা 

বোধগম্য হয় না। 
ণা ডাক্তার ছুল্জ. দুইটি অর্থের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াও, ' কামক'রি শবে কিপ্িৎ সংশয় প্রকাশ করিয়া 

.. লিখিয়া শিয়াছেন,+:-দা।) 10176 00560 1300017) %47774717777% 1 0৮0190)1% 262005 $1 417” এখানে 

'. একামকারি "শব্দ লোকনাথ পক্ষে ] “কাঘক+অরি অর্থাৎ “কামরূপ অরিকে”। এবং [ গোগালদেব-পক্ষে ] 

1 পকাম+কারি" অর্থাৎ “স্বেচ্ছাচারিগণকে” স্থচিত করিতেছে। সুতরাং “কাযকারি”'-শবদের একটি অর্থে 
'[বোধিসত্ব] লোকলাথের “আত্ুজয় ”,_-অনা অর্ধে গোপালদেবের “মাত্গন্যায়-নিবারণ " ধ্বনিত হইয়াছে। 
. কাষকারিগণের প্রভাব কতদূর প্রবল হইয়। উঠিয়াছিল, এবং কিরূপে তাহ পরাস্ত করিয়া গোপালদেব শাস্তি 

স্বাপিত করিয়াছিলেন, তাহা! তারানাথের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে । যথা, 01715598) 13876819170 

; 8৮ 001১61 0109৮17055 01076159851 6৮615 2840 771 47/2724 01)01706101)721 0727677) 10506 

|. 001109611 0175 01161 01 1176 015111015 31001 07616 ৮25 10 15106101105 1106 17016008069 2075 

::*7100১/ 0৫ 01)6 0 11)656 0612716 017155 0500 (9 10111 ০৬০70018170 00670675007 10 1720 ৮৩৩12 

:0070561 35 16177%) 0101] 56505556509] 6775) 00022175170 1120 0661) 8160050 101)2, 121705560 10 

ঠিত০1)1705610 2170::01)0817760 0176 10780077---0999160 1) 0010037)205,0515 20008501081051 

30597 26০০6৪) ড০|, ১৮১7১, 145. 
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০৮১৭৪ 58 তি তত ক ! 

এই গোপালদেব হইতে প্রীধশ্মপাল নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়া 7 ধি-বি রয়াছলেন। তীহার মি 
হক্চান্ডোধি-বিলাস ] ক্ষীরোদসমূ্র-সৌনধ্যকে উপহা : ১ 

টী ইহ “্াজির-লিকে তন? ভিনিও রাদুল
ে গমুডুত বলিয়া পরগরীজয়নিকেতন)- 

॥ রাদসমূদর মকরপুণ বলিয়া “1-নকর”) তিনিও সমভাবে রাধকর গ্রহণ করিতেন বলির 

লম-কর” )-_হ্ষীরোদসমুদ্র বিষুরে বহন করিতে সমর্থ বলিয়া পগ্মাভর-বহন-ক্ষম”, তিনিও ধরা. 

ভীববহছনে সমর্থ বলিয়। "ক্মা-ভরবহনক্ষম” ;-_-পক্ষচ্ছেদভয়ে শরণাগত [ ভূভৃৎ ] ধরাধারক পর্যত- 

মমৃহের পক্ষে ক্গীরোদসমুদ্র একমাত্র আশ্রয়, স্বপক্ষচ্ছেদভয়ে শরণাগত [ হত ] নরপালগণের 

পক্ষে তিনিও একমাত্র আশ্রয়।-ক্ষীরোদসমুদ্র জলঙ্লের | মর্ধাদা 4 সীম! সংরক্ষণে নিরত, 

তিনিও লোকসমাজের | মর্যাদা ] শান্রনি দি্ট-্বধর্শ সংরক্ষণে একনিষ্ঠ 1 সঙ্ধযাসমাগমে সা" 

তেজঃ সমূদ্রগর্ভে অস্তমিত হয় বলিয়া ] ক্ষীরোদসমূদ্র শৌধর্যালয় ] সু্যকিরণের আধার, তিনিও 

বীরত্বের আধার | শৌধর্যালয় ]11 
 পপািপপপলালাশাটিশতিপিলিী 

১০০ _.. পি পশ্ীপ্পিশিশশশিপিিশাশশ
িাশিিস্পীপাপীলশিপীিপা

পিপপপল 

2 শপ তাপিসপশািতি 
পা 

, দ্াপ্রনী দার জানি”? এই উক্তির [প্রাপ ] ক্রিয়াপদ [ লোকনাগ-পক্ষে ] প্রচলিত অর্থে, এবং 

[ গোপালদেব-পক্ষে ] অন্তভৃতি-নিজন্ত-বিজ্ঞাপক | প্রাপয়ামাস ] অর্থে গুজীত হইলে, প্রিই-প্রয়োগ সর্্বাংশেই 

সার্থক হইতে পারে। 
“ন্্'মাি্ ঘালুলা ব্মঘাল্লমাজ জহেন | 

ক্সলুবীঘান দয়ীবাহ্যাঁ, ব্ৰক্ঘা ল জবান্লল। 

প্রয়োগান্থারোধে ধাত্তুর অন্তভৃতি-নিজ্ত-বিজ্ঞাপক অর্থ গ্রহণ করিবার রীতি ছিল। ধর্ম স্রিয়্ এই কারিকা 

উদ্ধ ত করিয়া, জীস্তিধরাচার্মা “ভা মাবৃত্ির” টাকায় তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। 

1 এইট গ্লোকে প্রতাক্ষর শ্রেষের পরিচয় বিজ্ঞাপক রচন|-কৌশল দেদীপ্যমান। কিন্তু ডাত্তার হুল্জ্ সমন্ত 

শরিষ্টপদের ব্যাখা। লিপিদ্ধ করিবার চেষ্ট। করেন নাই ;--সহিতা পরিষৎ-পত্রিকাষ প্রকাশিত বঙ্গানুবাদেও তাহ! 

উল্লিশিভ হইতে পারে নাই । 'ঙ্্াভরা-শদ[ সমু গঙ্ে 1 বিঞুকেই ধ্বনিত করাতেছে। ডাকার হল্জের নিকট 

হা প্রতিভাত হয় নাই বলিয়া, তিনি | সমুদ্দগক্ষের ) অর্থ প্রকটিত করিবার সময়েও, 5$কেই [| গ্লাতর ] 

ধর) ভারবহন-ক্ষম বলিতে গিয়। লিখিয়! গিয়ছেন্,--“৬৬1১০১৩ 1210915 7955635€0 11 59080510517 570116 

(7৮. 07510171110) 11160655) 0111)6 7016-9062)--00108 (0110-00887)) আও 176 00170)-01806 ০01 

17155117713 ৮10 00171711060 567-0100516)5 (47/17/4777) 7) স10100 95 2101৩090621 11060111061) 

0106 67:07. বল! বাছলা, ধরাভার-সহন-ক্ষম বলিয়া ক্ষীরোদসমুদের প্রনিদ্ধি নাউ; ধিনি ধরা-ভরণ-ক্ষম অপয! 

[ বরাহ।ব্তারে ] ধরাভারবহনক্ষম, মেই | গ্্া-ভর ] নিঞুকে বহন করিছে সমর্থ বলিয়াই, ক্ষীরোদ সমু স্থপরিচিত। 

এখানে সেই অর্থই শুচিত হইয়াছে । “শৌরধালয়-শবদও ছুইপঙ্গে দুইটি বিভিন্ন অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। ডাত্তার 

হল্জ_ ততপ্রতি লক্ষা করেন নাই; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গামুধাদেও তাহা উলিথিত হয় নাই । এই 

ক্লোকে কবিকজনার আতিশধা দেদীপামান থাকিলেও, ইীতে কতকগুলি এতিহাসিক তথা পরিশ্ম-ট হই! 

রাহয়াছে। (১) গোপালদেব রাজপুর ছিলেন লা; পালনরপালপণের মধ্যে ধন্মপালই প্রথম রাঁজবংশজাত রাজ! 

(২)ভিনি সমভাবে [ পক্ষপতশল্ত-বিচাদর যখাযোগা | কর গ্রহণ করিতেন: (৩) তাহার সময়ে ধ্রাস্জার বহন 
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ি 

নারায়ণপালদেবের তাম্শাসন। 

ই বলবান্ রাজ! ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি শক্রবর্গকে জয় করিয়া, [ মহোদর়-গ্রী ] কান্ুকুজের 
স্বাজজী লাভ করিয়াছিলেন; এবং [ প্ররাণ-গ্রসিদ্ধ ] বলিরাজা যেমন [ পুরাকালে ] ইন্ত্রাদি 
গণ ক জয় করিয়া, মহোদয় লাভ করিয়াও, যাচকরূপী [ চক্রাযুধ ] বামনাবভারকে 

তযমন্ত পুনরায় দান করিয্লাছিলেন, এই বলবান্ * রাক্জাও সেইব্প গ্রাণতি-পরায়ণ বামনরূপে 
নরপাবনত | চক্রাযুধ নামক সামস্ত-নরপালকে কান্তকুজ্জের রাজপ্রী গ্রদান করিয়াছিলেন । 1 

.... সত্যব্রত-পালন-পরায়ণ শ্রীরামচন্ত্রের অঙ্গজ সৌমিত্রীর তুল্য মহিম-সমহ্িও বাকৃপাল নামে 
1 এই রাজার ] এক [অনুজ] ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নাতি এবং বিক্রমের নিবাস- 

'গ্বল ছিলেন; এবং জোর্ট-ভ্রাভার শাসনে অবস্থিত থাকিয়া, একচ্ছত্র-শাসন-সংস্িত দশদিক শক্র- 

পতাকিনী-শূন্ত করিয়া দিয়াছিলেন। 

এ" 

সেই | ধন্মপাল$ ] হইতে বিজয়ী জয়পাল নামক পুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি 

করা সকলের এক্ষে সহজ হত না; কিন্তু তিনি হাতাতে সফলকাম হইয়াছিলেন; (১) ততৎকালে ষেনকল নাম 

নরপাল ম্বপক্ষচ্ছেদভয়ে বাকুপ ছিলেন, ঠিনি তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন ত (৫) তিনি সব্বদ! 
জ্োক-সমাজের অধ্যাদ রক্ষা করিতে যত্বশীল ছিলেন; এবং (৬) বীরত্বের আধার বলিয়€ প্রতিহঠ।ল।ভ করিয়া, 

ছিলেন। 

* “বলিনা”-শজটি ত্বার্থ। উহা! এক পক্ষে বলিনামক রাজকে, অন্য পক্ষে বলবান্ ধন্মগালকে স্াচিত 
কমিতেছে। 

1 এই শ্লেকেও শ্লেষের অভাব নাই । ধন্মপাল যে উন্দ্রাুধকে পরাভূত করিয়া, ভাতার কাম্বুক্জের রাজ- 
নিংহাসনে [আপন সামগ্ু-নগপল ] চক্রায়ুধকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়ভিজেন, তাহ। ধম্মপ।লের শানশ-্সময়ের একটি 

স্মরণীয় এতিহাপিক ঘটন1। তাহার আভ।স ধল্মপালের ! খালিমপুরে আবি 5 1] তাঅশাসনেও [১২ শ্লোকে] 

প্রাপ্ত হওয়! গিয়ান্ছে । এই শ্লোকের ''আনাভি”-শন্দে পণতি বুখাহতে পারে, কিন্তু ডাক্তার গুল্জা এই শব্দকেই 
“'অবতর-বিজ্ঞাপক”(1) বলিয়। গ্রছণ করিয়া, লিখিয়! গিয়।ছেন,--/5000167 10 ৬1510004722 56৮07150006 

156 |) 1016 51756 01 /2/2:/8/. 

£ এই ক্লেকে বাকপালের গুণ-কম্মাদির উল্লেগ খাকিলেও,। ঠঠা মুখ্যতত [ শর্দীয় জ্যেঠ জাত।] ধন্মপালেরই 
প্রশংসা -বিজ্ঞাপক । 

$ এই শ্লোকের ব্যাখা-বিভ্রাটে পালবংশীয় নরপালগণের বংশ-নিবরণ ভ্রমসঙ্ত্ুল হইয়া পড়িয়াছিল। 
“তষ্মাৎ”-শব্দকে [ পুর্বক্লোকোক্ত ] বাকৃগালের দ্োতিকর্ধণে গ্রহণ করিয়, ডাক্তার হুল, এবং অন্যান্য 

মনীষিগণ দেবপালকে এবং জয়পালকে বাকৃপালের পুত্র বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন! দেবপালদেব কিন্তু 

মী ৬৫ 



লেখমালা। 

ইঞ্জের কনিষ্ঠ-ভাত। বিষুত্র * [ উপেক্রের ] চরিত্রের হ্যায় পবিব্র-চরিত্র-মাহাত্মো পৃথিবীর পবিত্রতা 

সম্পাদন পুর্র্বক, ধন্দদ্ধেষিগণকে 1 যুদ্ধে বশীভূত করিয়া, দেবপাল নামক | পুরর্জ ] জোন 
সহোদরকে ভূবন-রাজাস্বথের অধিকারী করিয়! দিয়াছিলেন। 

(৬ 9 

জো্ঠ-ত্রাতার [ দেবপালদেবের ] নির্দেশক্রমে সেই বলবান্[ জয়পাল ] দিখ্বিজয়ার্থ চতুর্দিকে 

প্রধাবিত হইলে, দুর হইতে [তাহার ] নামমাত্র শ্রবণ করিয়াই, উৎ্কলাধীশ অবসন্ন হইয়া, 

[ স্বকীয় ] রাজধানী পরিতাগ করিয়াছিলেন । প্রাগ্জ্যোতিষের অধীশ্বরও ! তদীয় উচ্চ মন্তকে 

[ জয়্পালের ] যুদ্ধোদ্যমোপশম-কারিণী $ আজ্ঞা ধারণ করিয়া, আত্মীয়বর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়।, 

চিরকাল [ পরমন্্রথে ] অবস্থিতি করিয়াছিলেন । 

১১১১১১১১১১১ ০০৯৯০ এপ্প এপ পচ পলা :০০০০০৭ ৯৮০৮ ৯০৯ 

তাহার [যুঙ্গেরে আবিষ্কত ] তাত্্শাসনে [একাদশ শ্লোকে ] আপনাকে ধন্মপালের পুত্র বলিয়াই স্পষ্টাক্ষরে পরিচয় 

প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান গ্লোকে সেই দেবপাল জয়পালের ** পূর্ব্বজ ” বলিয়া উল্লিখিত থাকায়, 
জয়পালকেও ধশ্মপালের পুত বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু অধাপক কিল্ভর্ণ স্বয়ং দেবপালদেবের 
মুঙ্গের-লিপির পাঠোদ্ধার ও বাখ্যা-সাধন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,দেবগালদেব মুঙ্গের-লিপিতে ধন্মপালের 
পুত্র এবং অন্যান্য লিপিতে ধম্মপালের ভ্রাভার পুত বলিয়া উল্লিখিত থাক্ষায়, মুঙ্গের-লিপির উক্তিকে সতা, 
এবং অন্যান্য লিপির উক্ভজিকে ভ্রমাত্মক বলিয়! গ্রহণ করিতে হইবে | যথা,-'597510610780 00001 005 যা, 
£17 ঠ72100 55 155954 0% 196৮70412 101175€10ি 1115 10016 00021) 00102016076 11155178060 100 

11900171500) 2700 0086 0176 00767 12090700075 11 005 05810100127 215 002), & 92. 

৬০]. 1,৯1,0. 8০. কোন তাত্রশাসনের বংশ-বিবরণই ভ্রমাত্মক বলিয়া অন্যান করা যাইতে পাত্রে ন; সকল 
তাত্রশাসনে একই বংশবিবরণ উল্লিখিত রহিয়)ছে ঘা অন্তমান করা কর্তব্য। এখানে “ তম্মাৎথ ৮» শবে 

ধন্মপালকে গ্রহণ করিলেই, প্রকৃত অথ প্রকাশিত ইত | *তম্মাৎ-শবকেের বিকৃতার্থ গ্রহণ করিয়া, দেবপালকে 
ধন্মপালের ভাতার পুত্র কল্পনা করিয়া, মনীষিগণই এই অসামঞ্জসোর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। 

* বিষ [উপেন্ ) ধর্দছ্েমী [ অস্ররবর্গকে ] যুদ্ধে পরাভূত করিয়া, | পূর্বজ ] দেবরাজ উন্দ্রকে রাজাস্থ 
ভোগ করাইবার পৌরাণিক আখ্যায়িকা ভাগবতে [ অষ্টম স্কন্ধে ১৭-১৮ অধ্যায়ে ] দ্রষ্টবা। 

1 ডাক্তার হুল্জ. "“'ধন্ম”-শবের যল্-বাচক অর্থ গ্রহণ করিয়া [বিষু-পক্ষে ] ধ্সছেষিগণকে "সমর"? বলিয়া 
ব্যাখা! করিয়া গিয়াছেন | উপেন্দ্র-পক্ষে তাহা সক্কত হইলেও, জয়পাল-পক্ষে তদ্বারা কাহার বর্বছেষী” বলিয়। 
স্ুচিত হইয়াছে, তাহ। অদ্যাপি নির্ণাত হইতে পাপে নাই । 

₹ ডাতার হল্ভা জিথিয়! গিয়চছেন৮0010 50058 01 10105507028 ১৪৪১5 1906 071 1855917619 

51009001060 06 1517801077281590 9 50206550115 2৮811050070 15008 06 005717. শ্লোকের মধো 

এরূপ আভাস প্রাপ্ত হওয়। যায় না! হৃহাতে উত্কলাধিপতির পরাজয়ের, এবং প্রাগ্জোতিষাধি'ভর সতি৯ 

সন্ষি-বঙ্ধানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া খায় । 

ঘ “ভঘঙ্গিন-বনিল-ব্দঘাঁ', শপ্রষোগ-নৈপুণোর পরিচায়ক হইলেও, যুদ্ধ-বাচক “সমিৎ”-শব [ অমক্নকোহ 

২1৮১*৬ ] অপক্িচিত বলিয়া দ্দীকার করা যায় না। জ্বায়পালের ন্সজ্ঞ। আবণ করিয়া, প্রাগ্জ্যোতিযাতি- 

পতির যুদ্ধসংতণন্ত [ সংকথা ]) বাদানুবাদ উপশমিত হইয়া! গিয়াছিল। 

৬৬ 



শারার়ণপালদেষের তাঅশাসন । 

চিন: 

তাহার * অজাতশক্রর 1 স্যার শ্রীধান্ বিগ্রহপাল নামক পুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তাহার [বিমল জলধারার গ্যার] বিমল অসিধারায় শক্র-বনিতাবর্গের | সধবা-জনোচিত ] অঙ্গরাগ 
বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছিল। 

(৮) 

তিনি শক্রবর্ঁকে গুরুতর বিপদ্-ভোগের পা এবং সুহ্ন্বর্গকে যাবজ্জীবন ? সম্প -সস্ভোগের 

পাত্র করিয়াছিলেন । 

(৯ ) 

সমুদ্রপত্বী[ জঙ্ক,কন্তা ] জাহনবীর ন্যায় হৈহয় [রাজ]-বংশ-ভৃষণরূপা$ লজ্জা নায়ী [ কন্তা ] 

তাহার পত্রী হহয়াছিলেন | [| সেই লঙ্জাদেবীর ] বিশুদ্ধ চরিত্র তদীয় পিভৃবংশে এবং পতি-বংশে 

পরম “পাবন-বিাধি” বলিয়। পরিগণিত হইয়াছিল। 

+ এই ক্লোকের “তৎস্থনুত” কাহার পুত্রকে শচিভ করিতেছে, তত্নম্বন্ধে এসিয়াটিক সোপাইটির “সেপ্টিনারী 
রিভিউ"-পুস্তকের ইতিহাসাংশের পরিশিষ্টে ডাক্তার হরণলি [আমগাছি-লিপির সমালে!চন।-প্রসঙ্গে] লিখিয়| 

গিয়াছেন,--"] 0 9861705 01621 0017 01015 £177)0 0791 ৮11751750512 75 0000 20609185৬) 17১00 2 501) 

০06 1)62141% 7 101 0016 11101700021015 50027 (471-52/724% )11700051 76167 0001617062855001606- 

01051701070) ৮/1100) 15 1)95800512, 117 006 1008£000)-6176 0215 15106161006 15010500760 01010081) 

(1) 1171৮80901811017 0121) 106510)601206 ৮6156 1] [97215601175010818) 0)1010)0001085 10 7100521 

851 ৬1/1277710017 615 2501 06 1858094015-7 95970692005 29555-৮ 01)670018 11,175 296. 

রচনা-রীতির প্রতি লক্ষ্য করিলে, প্রথম বিগ্রহপালদেবকে দেবপালদেবের পুর বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। 
দেবপাঁলদেবও অপুত্রক ছিলেন না। ভাহার [মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত ] তাত্রশীসনে [ ৫১-৫২ পংক্কিতে ] রাজ্যপাল 
নামক তীয় পুত্র ফৌবরাজ্যে অভিষিক্ত থাকিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি যে পিতার জীব্তিকালেই 
পরলোক গমন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণীভাব। গন্ড়ন্তস্ত-লিপিতে [ ১৬ শ্লোকে ] দেবপালের পরবর্তী নরপাল 
শূরপাল নামে উল্লিখিত। সকলেই তাহাকে প্রথম বিগ্রহপাল নলিয়াই গ্রহণ করির়াছেন। প্রথম বিগ্রহপালের 
একাধিক নামের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, ঘুবরাজ রাজাপালকে, শূরপালকে এবং প্রথম বিগ্রহ্পালকে" অভিন্ন 

ব্যক্ি বলিয়াই গ্রহণ করিতে ইচ্ছ। হয়। এই সিদ্ধান্ত সমীটান বলিয়া গৃহাত হইলে, পালবংশীয় নরপালগণের 
প্রচলিত বংশাধলীর ভ্রষসংশৌধন করিতে হইবে। 

1 মুধিষ্টির “অজাত-শক্র” নামে সুপরিচিত । এখানে মগধাধিগতি বিশ্বিসারের পুত্র অজাতশত্রই স্থচিত 

হইয়াছেন মনে করিয়া, ডাক্তার ছল্জ. লিখিয়া গিয়াছেন ;-4৬18181700715 10001561605 08706 4৫744762474 
26.১:5006 17056 1)017)165 10855 062560 10 69150.) 00 00715 ৬72) 0195 91010615515 0026 00000911- 

507) ৮100 [072 ঠ0্96809১) এই বাযাখ্য। সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। 

$£ “ওরবনাগ্রম-হীভালা ঘ্বল্যহাঁ”পুরুষের আযুঙ্কাল-স্ায়৷ সম্পদের পরিচয় দান করে। “পুরুষের আয়ুঃ [হলাতু ঈ 

স্ব: ] শতবর্ষ বলিয়! স্ুপরিচিত,_তাহা এখানে “যাবজ্জীবন”-অর্থ জ্ঞাপন কপ্পিতেছে। 

£ পালবংশীয় নরপালগণের “জাতি”? কি ছিল, তাহাদের শাসন-লিপিতে তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায় না। তাহারা কিরূপ বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহারই কটু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

৬৭ 



লেখমালা। 

(১০ ) 

যিনি পৃথিবী-পালনার্৫থ দিকৃপালগণক ভূক * বিভক্ত-্রী [ গুণসমূহ ]+ আত্ম-শরীরে ধারণ 

করিতেছেন, সেই পুণ্যোত্তর শ্রীমান নারায়ণপাল নামক পুত্রকে বিগ্রহপালদেব লঙ্জাদেবীর : 
গর্ভে জন্মদান করিয়াছিলেন । সেই পুত্র সনস্ত-সামন্ত-শিরোমণি-জ্যোতিঃ-সংস্পশ-স্থশোভিত-পাদ- 

পীঠসংযুক্ত স্থায়াঞ্জিত £ রাজ সিংহাসন আত্মচরিত্রু জ্যোতিঃ ]-সংস্পর্শে অলংকৃত করিতেছেন। 

(১১ 9 
চিন্তক্ষেত্রে পুরাণ-বর্ণিতি পবিত্র বৃস্তান্তের ন্যায় প্রতীয়মান & নারায়ণপালদেবের [ ধন্মার্থ- 

কামমোক্ষরূপ ] চতুব্বর্গনিধানভূত পবিত্র চরিত্রের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিবার জন্ত সকল 
মহীপালই ইচ্ছ। করিয়! থাকেন । 

(১২) 
সঙ্জন-মনোমোদিনী স্থ-উতক্তি দ্বারা তিনি সাতিবাহন শ রাজাকে [ সত্যাপিত ] অকাল্পনিক 

সত্যপুরুষ বলিয়া, এবং দানশীলতায় [কর্ণ নামক ] অঙ্গাধিপতির [ দানশীলতার ] কাহিনী 

বিশ্বাসযোগ্য বলিয়। প্রতিপাদন করিয়া! দিয়াছেন । 

(১৩ ) 
তাহার ইন্দীবরস্ঠাম অসি-প্র, রণস্যলে বিস্ফুরিত হইবার সময়ে, তাহাকে শক্রগণ [ ভয়াতি- 

শখ্যে ] পীতলোহিতভ-বর্ণ-বিশিষ্ট বলিয়া দর্শন করিত । 
লাস্ট পাপা পাপী পা পাপন ছানা ৯,০৭৫ এল ০০০ ৭ ৫০ ০৯ .:০৯৯৮৮৯০৪৪, 

ফী 

০৯ শাশাপিশ পাশপাশি পিল ০৮ শা শ্শিত০পিশশিশিটি টিটি শিপ শি শিশপিপীপীত এপাপপাপিপলিপাত পিশিশীশিপপপ পিসী শশা শশা তি শিপ শিিশীশশিশপ শপ শ্পপাপপাপপাপাাাপ শাসিত 

“ক্দভালি ন্দিনান্লালা লালানি লিক্রিলী পম: 17, 
হবিখ্যাত মল্লিনাথ এই স্মতিবাকা উদ্ধৃত করিয়া শিয়াছেন। এথানে “লোকপাল" খক “দিকৃপাল"-অর্থে ই 
বাবহৃত হইয়াছে । মন্তসংহিতীয় ] 11 ৩-৪ ] লৌকপালগণের সংগৃহীত “মাত্রা” দ্বারা বিপাঁতাকর্ৃক রাজা শট 
হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া বায় | মথা,__ 

বাসন ভি শীব$ভিল্ ওলা নিক,ন অস্াল। 
বাথ লহ অন্য বাললাল লক্টল সম; ॥ 
ক্বল্তালিলয়লাব্ধালা লন্ম স্ব ন্যাম স্ব। 
বন্লনিতস্াধী খন লালা লিক লগ শ্াস্থলী: ॥ 

ইন্াতেও অষ্ট-দিক্পালেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া খায়। উন্দ্রাদি দশদিকৃূপালের যে পু প্রচলিত আছে, 
তাহাতে চন্দস্র্ষোর পরিবর্তে, জশান ও নিখতিঃ এবং ব্রঙ্গা ও অনস্ত নামক দুইটি অতিরিক্ত দকৃপালের পরিচয় 
প্রাপ্ত হওয়া যায়| 

1 এই শ্লোকটি, কিদি'ৎ গরিবন্তিত আকাপে, মহীপাঁলদেবের এবং বিগ্রইপালদেবের তাত্রশীসনেও উদ্ধত 
হইয়াছে। তাহাতে “আর গরিবর্ডে “গ্ণা-শন্দ বাবহৃত হইয়াছে মন্ুসংহিতোক্ত “যাত্রা”, এবং এই সকল 
ভাম্শাসনোক্ত এর) এবং “গুণ একাথ-বাঁচককপেই বাবহৃত হউয়াছে। 

+ *ম্যায়োপাত্তাশদ্গে উিত্তরাধিকার-স্থত্রে প্রাপ্ত” বুঝিতে হইবে । ডাক্তার হুলজ. সেই ভাবেই ইহার ব্যাখা! 
করিয়া 'লাখয়া শিয়াছেন51076 70951605110) 0015 06505 1176 1101)617160 11)7076. 

& “বদল: বাব্া-নধ্নালি” একটি তুকৌশল-বিন্াস্ত প্রয়োগের নিদর্শন | 

শ সাতিবাহন রাজার কাহিনী “কথাসরিৎসাগরে” জষ্টবা। অন্ত্রবাজগণের “সাতবাহন” উপাধি “সাতি- 

৬৮ 



নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসন । 

€& ১৪ ) 

তিনি প্রজ্ঞাবলে এবং বাছবলে জগছ্বাসিগণকে বিনীত করিয়া, নিয়ত অবিচলিততাবে 

আত্মধর্থ্ে অভিনিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন;- তীহার নিকট অর্থজন সমাগত হইলে, অত্যন্ত কৃতার্থ 

হইয়া যায়; আর কখনও কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে পারে না। 

(১৫ ) 

তাঁহার চরিত্রে বিচিত্র [বিরুদ্ধ] গুণ-সমাবেশ * দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি [খশ্বর্ধয- 

গৌরবে ] শ্ীপতি [লক্গীপতি ] হইলেও, [ অমলিন-কন্মপরায়ণ বলিয়া ] অ-রুষ্ঃ-কন্া ১ 

বিদ্র্গের অধিনায়ক হইলেও, [ ভোগৈশ্বধোর অধিকারী বলিয়া ] মহাভোগী ;- প্রতাপে অনল- 

সদৃশ [ অগ্নিতুল্য ] বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, [ কাধ্যকালে ] পুণ্যশোক নলের তুল্য বলিয়াই 

স্থপরিচিত । 
( ১৬ ) 

তরীক্প শরচ্চন্জ্র-মরীচিবৎ শুভ্র বশ£1 ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, মনে হইতেছে যেন, 

[ তাহা অতি শুত্র বলিয়াই ] রুদ্রদেবের | স্তবিখাত শুভ্র ] অষ্টহবান্ত ৪3 তাহার শোভাকে ধারণ 

করিতে পারিতেছে না) এবং [ তদীয় যশোরাশির প্রভাতিশযো ] সিদ্ধাঙ্গনাগণের মন্তকার্পিত 

[ শুভ্র] কেতকীমালাও দীর্ঘকাল দৃষ্টিগোচর না হইয়], কেবল অলি-গুঞধীন-রবেই অনুমেয় হয়া 

রহয়াছে। 
6. ১৪.) 

ছুই বাক্তি ছুই বাক্কিকে বলিয়াছিলেন,_-“আমার পক্ষে তপস্তা এবং তোমার পঙ্গে রাজা”) 

-_ সগর রাজা শগারণকে এইন্ূপ বলিয়াছিলেন; বিশ্রাহপালদেবও $ শারায়ণপালদেবকে এইব্প 

বলিয়়াছিলেন। 
বাপ «পপ 

.িসনপিশা 4 ৬ ২০১০৯ পিপি তাশ৮০১৯ ১৮৭ শশী শিপীশীর্পীপিটিতিিশাশ তত তিতা তি পিীতনাপশীাশত 

বাহনের” নামান্তর বাঁলয়া বোধ হয়| থে “বৃহৎ্কথা" নামক এস্ক অবলম্বনে “কথাসরিৎসাগর” রচিত হইয়াছিল, 

তাহার রচয়িত] গুণ।ঢ্য “সাতিবাভন” রাজর সভাসদ ছিলেন বাজয়া উল্লিখিত আছে । 

» নারায়ণপ।লদেবের চরির়্ে এইরূপ 'বিরক্ধগুণ-সমাবেশ দেখিতে গাওয়া যায়। রামচরিঞ্-বর্ণশীয় 

কবিগুরু ইহার পথ প্রদশন করিয়া গিজাছেন। এই আ্লোকোক্ত অ-কুফ-বন্মা পদের ব্যাথায় ভাঙ্গার ছল্জ, 

লিথিয়াছেন,--010 2500 00108010 0190]0 ৭665, (011 ০01 ০0,101 111510 ) কিন্তু কৃষণ-নিন্ন। 

রার্জকবির অভিঠেঙ ছিল বলিয়] বোধ হয় না। 

1 “লাছিল! জানি দাত অঙ্তালি ঘজতলী। শহা 7 ক্টাকাবখিত 51: ইত্যাদি সাঠিতাদর্পণোক্ত [সপ্তম পরিচ্ছেদ] 

“কবিসময়-খ্যাতানি” স্মরণীয় । 
£ কুজ্রদেবের অর্টহান্য অতি শুভ বলিয়া পরিচিত ভজ্ঞস্া তাতি শু কেলীস-গিরিকে তাহার সহোদর 

বলিয়। বপন করিবার পরিচয় সাহিভাদর্পণে [১০৬৯৭ ] প্রাপ্ত হওয়া যায়| মথাঁগ 

“মিলল তর হি নিসার; জী সঞ্জনি-জীমল ঘন দি কব: ! 
সিশনিহি:গ্িক্ছা অক্ডীলুৰ: বপ্ঘভা-নুন্হৰ তঅ স্থি লঙ্ঞাল: ॥ 

উহাতে পুতহন্তে রাজ/ভাদ সমপণ করিয়া, বিরত গালদেবের বাশগস্থ হন্গিশ করিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া 

যায়। 

৫ 2/ 



গরুড়স্তম্ভ-লিপি। 

| বাদাল-প্রস্তরলিপি 

প্রশস্তি-পরিচয়। 

দিনাজপুরের অন্তর্গত বাঁদাল নামক স্তানে কোম্পানী-বাহাছবরের একটি কুচীবাড়ী বর্তমান 

ছিল। তাহার অধ্যক্ষ [স্তর ] চার্লস উইল্কিম্স ১৭৮০ খৃষ্টাবের শীতকালে বাদালের তিন মাইল 
দূরবর্তী একটি বনভূমির মধ্যে [ প্রায় ছবাদশ ফুট উচ্চ একটি ধবংসাবশিষ্ট 
প্রস্তর-স্তস্তের গাজর ] এই পুরাতন প্রশন্তি উতৎ্কীর্ণ থাকিবার সন্ধান প্রাপ্ত 

হুইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে, এই স্তম্ত-লিপির কথা ক্রমে বিদ্বংসমীজে স্থপরিচিত হইয়াছে । 
বাদালের নিকটবন্তী স্থানে অবস্থিত বলিয়া, ইহা। “বদাল-প্রস্তরলিপি* নামে কখিত হইত । 
ইহা বাদাল অপেক্ষা মঙ্গলবারি-হাটের অধিক নিকটবন্তী বলিয়!, “মঙ্গলবারি-প্রস্তর্লিপি”” 

নামেও কথিত হইতে আরস্ত করিয়াছে । প্রকৃত প্রস্তাবে, এই প্রশস্তি একটি গকুড়-স্তস্তের গাত্রে 
উতৎকীর্ণ রহিয়াছে বলিয়া, ইহা “গকুত্বস্তস্ত-লিপি+ নামেই কথিত হইবার যোগ্য। 

এই স্তস্তলিপি আবিষ্কৃত হইবার পর, মালদহের কুগ্ঠীর অধাক্ষ জর্জ উড্নী [ ১৭৮৩ থুষ্টাবে ] 
এবং মালদহের অন্তর্গত ওয়ামালতী কুীর অধ্যক্ষ ক্রেটন্ [ ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ] পারদর্শন করিতে 

আসিয়া, স্তস্ত-গাজে আপন আপন নাম উতবীর্ণ করিয়া গিয়াছিলেন ; তাহা 

অদ্তাপি দেখিতে পাওয়া বান । কিন্তু উইল্কিন্ন ভিন্ন, আর কাহারও, ততৎকালে 

পাঠোদ্ধার-সাধনের চেষ্টা করিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উইল্কিন্স কিরূপ পাঠ উদ্ধত 
করিয়াছিলেন, তাহ। আর জাঁনধার উপায় নাই । তিনি ইংরাজী ভাষায় যে মন্মান্থবাদ লিপিবদ্ধ 

করিয়াছিলেন, তাহাই [ ১৭৮৮ খুষ্টান্ধে ] এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকায় * €স্কাশিত হইয়া- 
ছিল। সেই মন্মান্ুধাদ পাঠে জানিতে পারা যায়,_উইল্কিন্প সকল গ্লোকের বিশুদ্ধ পাঠ 
উদ্ধৃত করিতে পারেন নাহ । [১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ] দিনাজপুরের কলেক্ট্ ওয়েষ্টমেকট্ প্ডিতবর 
হরচন্্র চক্রবন্ি-সম্পাদিত একটি পাঠ প্রেরণ করায়, [ শ্ীষুক্ত প্রতাপচন্ত্র ঘোষজকৃত ইংরাজী 

অনুবাদ সহ ]তাহা সোসাইটার পত্রিকায় 1 প্রকাশিত হইয়া, নান! গ্রন্থে ও প্রবন্ধে উদ্ধৃত 

হুইতেছিল। কিন্তু চক্রবর্তী মহাশয়, সপ্তম এবং জ্রয়োদশ শ্লোক ভিম্ন, আর একটি প্লোকও 

আবিষ্ষার-কাহিনী। 

পাঠোন্ধ।র-কাহিনী। 

পপি পা 

% 42১89030 8,989982091088 ৬০]... 00. 133-144. 
1 এ. 8. 5. 3817874. 
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র্ | 

| গরুড়ন্তস্ত-লিপি। 

ৰ বথাযখভাবে উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই ) বরং অধিকাংশ স্থলেই, শ্বকপোল-কল্পিত পাঠ সংযুক্ত 

1 করিয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে অধ্যাপক কিল্হ্ণেয় অধ্যবসায়বলে একটি মৃলান্ুগত পাঠ মুদ্রিত 

| হইয়ছে। * 
ৃ ধাহারা এই প্রস্তর-লিপির পাঠোন্ধারে ব্যাপৃত হইগ়াছিলেন, তাহার! দকলেই ইহার বাখা।- 

কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রক্কত পাঠ উদ্ধৃত করিতে অনমর্থ হইয়া, আনকেই প্রকৃত 

ইরা ব্যাখ্যার সন্ধানলাভ করিতে পারেন নাই । অধ্যাপক বিল্হপের উদ্ধৃত পাঠেও 

ছুই এক স্থলে সংশয়ের অতাব ছিল না। ঘনুসন্ধীন-মমিতি উপধুণপরি এই 

স্তস্ত-লিপির পাঠ সংকলনের চেষ্টা করিয়।, এবং স্তপ্তগাত্রে উৎকীর্ণ লিপির সহিত প্রচলিত পাঠ 

মিল করিয় দেখিয়া, একটি বিশুদ্ধ পাঠ মুদ্রিত করিয়া, বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। এই 

লিপির সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্ডমান থাকিলেও, এ পর্য্যস্ত ইহার বঙ্গানবাদ 

প্রকাশিত হয় নাই। 

এই প্রস্তর-স্তস্তটি এক দিকে ঈষৎ হেলিয়৷ পড়িয়াছে, এবং ইহার বজদীর্ণ শীর্ষভাগ দ্বিধা বিভক্ত 

হইয়া গিয়াছে । তজ্জন্ট ইহার মূলদেশে সম্প্রতি একটি ইষ্টক-বেদিকা সংযুক্ত হইয়াছে। তাহার 

রি পরিধি ১৮ ফুট ১৭ ইঞ্চ। বেদিকা-সংলগ্ন প্রস্তরন্তত্ত-মূলের পরিধি ৫ ফুট ১০ 
লিপি-পরিচয়। র্ 2৫০ টি 

ইঞ্চ। বেদ্িকার উপর হইতে ১ ফুট ৪ ইঞ্চ উদ্ধে গ্রশ্তর-লিপিটি সমাপ্তি লাভ 

করিয়াছে । তাহা সংস্কু তভাষা-নিবন্ধ অষ্টাবিংশতি-পংক্তি-বিশ্টস্ত অষ্টাবিংশতি-শ্লোকাত্ম ক ক্ষ 

কাবা বলিয়। কথিত হইতে পারে । পংক্তিগুলি প্রায় ১ ফুট * ইঞ্চ দীর্ঘ, অক্ষরের আয়তন অধ্ধ 

ইঞ্চ হইবে । ১/২।২৩/২৫।১৭ সংখাক প্লোকের কোন কোন অক্ষর বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ; অন্থান্ত 

অক্ষরাবলী যেরূপ সুদৃহ্থ, সেইরূপ হুখপাঠা। স্তস্তটি এক অথও কৃষ্ণা ধূসর প্রস্তর নিশ্মিত ; 

তাহার সর্ধবাঙ্গে যে “বজলেপ” সংযুক্ত ছিল, স্তানে স্থানে তাহ! উঠিয়া গিয়াছে । তথাপি স্তস্ত- 

গাত্র বিলক্ষণ মন্থণ। এই প্রস্তর-লিপিতে যে সকল এতিহাসিক বিবরণ উল্লিথত $আছে, তাহা 

বঙ্গান্থবাদে দ্রষ্টব্য । 

প্রশস্তি-পাঠ। 

& % * :মাহ্জিক্যন্রঘিনৃত্বীহতৃত হ্বহ্ন্্তী । 

দাস্ালী লাল নয্লীল বল হ্বাঘসাহলাযন ॥ (১) 
১১
১ 

ক 03185002019, 0001085০115 130 169-107, 

(১) অন্ষ্টভ্। “বংশে” প্রস্তর-লিপিতে সকল স্থলেই “বে শর" রূপে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। 

৭৯ 



লেখমাল!। 

ঙ্গ' ঘ্রহীভিহি দনি ল হিমান্লন্ষ্ 
নক্াদি কনলিলি ভিন হল 

| ব্বহ্য ]: 

ঘহ্ধ; জন হাহপ্রিন হনব্বিভান্ত হিন্ 
বালী মনি নিজক্কান্ ঘুক্কব্দনি' অ: ॥ (২) 

দলীক্্রালাল লব্যাবী বিক্জ আান্ন-ল্বি অন্মিলী | 
লিবন্া -লিম্মী-ভিন্লা জান্নি স্বন্দু- 

হই লী অভ্বা ॥ (৩) 

নিত্যা-তরভ্ব-নব্ৰান্ব-ৰন্কান-লছনদা 
লন্বিভীলল-ঢহা-ঘহ্লি-লিীজ; / 

নুন্ত ব্লাতা; জলজ-এ1/ল হিন ভিজীগ্ঘ 

স্রীবমনাব্ি বিনি লাল লিজ ন্হঘা- 
৪ ল: ॥ 8) 

্সাৰ্া-জলন্জান্ননভ্র-লহ-বক্তিজ্যমজ্ভিজা-বকল- 

বালীহী-দিনু-বী্রবল্তু-ন্িকনা; পত্মল্ নিলিক্দী বি: । 
মান্নব্ভাব্বলঘীকাক্য্া-জবাভানাবি-হা- 

মু মি-্বআাল্ 
লীলা অন্ত শব শ্ক্দাৰ জবভা ক্মীুঅনান্বী লছ: ॥ (6) 
লাতলানা হাজন্-নভুননহলীহাল-হাল-সলান্ভী- 

ব্মৃভ-লান্বী-লিতি সন্রন্ব- 
€ আলব্জ:-বক্লুলাম্মান্জ্জাা | 

কিজ্্ন্বল্দাতান-মুক্তন্-নহিজহ-লিজহদ্বান্িলী-হুন্বিত্ীজ- 
হ্বব্জী স্ীহুত্রদান্বী লঘলি ব্ননহাপজযা ক্বাহি 

৩ অন্য ॥ (৬) 
শশা পি সা গাকপীকা 

(২) বসম্ততিলক | অধাপক কিলভর “কৃতগ্তধিপ” পাঠ মুত্িত করিয়া গিয়াছেন । | 
(৩) অনুষ্ভ.। 
(8) বসস্ততিলক | 
(৭) শার্দলবিরীডিত। “সংহতে' প্রস্তর লিশিতে “সঙ্ঘতে"' রূপে উৎকীর্ণ রহিয়ান্ে। 
(৬) অন্ধরা। সম্বভাশীবকাশং” প্রথমে “সম্্তাশাবিকাশং” রূপে উৎকীশর্ণ হইয়া, পরে সংশোধিত ক্ইয়]- ছিল; প্রস্তর-স্তষ্থে তাহার চিহ্ দেখিতে পাওয়া যায়। 
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হৃক্বা ্যলব্দনুত অ-জ্ছবি-তীত মন 
অহ্স্াঘল লব্দলি: ভ্ুহহাজন্ধন্: | 

লালা-লইল্ছু-মুন্জতাক্ষিন-ঘাহ্ঘান্ত: 

হু ' নিন: হম লামা ॥ (৭) 

নহ্য আীমক্কাইত্যা লল: মীন ছুত্র হিল: । 

ক্মনুন বীলঙ্বৰ: আলাল অহলক্ৰৰ-অল্লল: ॥ (৮) 

ল ঙ্লান্ন নিল্গত 

ত ঘলভ্জম-ন্বলা লাহগ্কা নিল্গালনা 

বিননান্দ্ি্ত্র অর্মনা ব্বলি-নিবী লীতৃবজ্ন লাজব্ি লা:। 

লভীঙ্লা লনতর্ঘ অত-দব্যতিল: অন্নভ্নিলান্ব ম্মি- 

০ যা 

হনিন ব্বযুষ্া জামন্িঘক্তগ অ্র্গ অনা ভ্রিক্মন্্: ॥ (৯) 

মিত্র ছু জব ম্িতাঘা ত্হিহ্ন আন্না বক্বোক্মল-স মন্: | 

সলুক্নামা ন্িলি- 

থঃ অল্ হলাব্চ্ঘা: ঘ জন্মাস্ ॥ (১০) 

কাবন্লাজিক্-াজক্ভ্লল-সিব্বিজ্িব্বা-ভুবিন-হিজুল্দঙ্গলাী 

তজাব্-দাহসজি: ক্হন্ব-পহিব্যলা-গ্স-লিত্যা- 

২ দলিষ্ত:। 

লান্সা জন্ম দতবীবী ি্ঘলন-ললী-লন্হল: ব্র-ক্গিতালি: 

স্্রীলান্ ঈহাবলিস্মী হব জন নিজ্স্রত্সানভ্স-সলান: ॥ (১১) 

পপ পাশপাশি 

(৭) বসস্ততিলক। অধ্যাপক কিলহ্র্ণ “দকৃচা"-পাঠ উদ্ধত করিয়া শিয়াছেন। “পাংস্থ”-শল প্রন্থর-্তত্তে 

পানুস্থ'রূপে, এবং সিংহাসনং-শবটি সিহাংসনং রূপে উৎকীর্ণ রহিয়াছে । 

(৮) অনুষ্ঠভ.। 

(৯) শার্দল-বিজ্রীড়িত। এই ক্সোকের “মধুরং বছপ্রণায়নঃ) প্রশুরতে “মধুরদ্বসপ্রপয়িন:"-রূপে, *দ্ভাস্তং 

বিকটং” ভ্রান্ত শ্বিকটং-রূপে এবং «*সভাং বিস্ময়” সতান্থিস্ময়ং-রীঁপে উৎকার্ণ রহিয়াছে। 

€১*) আধ্্যা। 
(১১) শেষধরা। 
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লেখমালা। 

€ই অজ্হধল-ঘন্দীলান্ ভ্বনুলিত্যা-মতীলিঘীল্। 
অগ্কাঘামক্স-ঘজলি ভুল্িহন্ জা হন অ: ॥ (১২) 

নুন্দীত্রিনীন্জনন্ত স্ঘন-্ব্ঘত্ৰ 

ব্বল্মীজ- 

৪ ন-লুনি-হক্লহ-লাঅ-হুঘী। 
মুদ্রীত-মন্বি-হ্স্বলালহত্য কবলীজ 

শীত স্বিহ জুান্ঘ ছিত অহী ॥ (১৩) 

জমলনদ্ননিনলালঘিলী ঘী- 

বূলন 
ক্রিম স্তষ্টতি হ্বাধীলিজিনিক্দী অভাল্লা । 
মনঅবঘি-লিদান অব্য লীষ্ব লদা 

নহ্ন্িভিন-ভাজ্া(মা)তী আআ: ঘৰ আহি হল ॥ (১৪) 
খাছ 

অহ 
জ্ঘান নুদহ্যালি-মলিজলন: আবীহাৰদ ব্ী লদ: 

ঘান্াকিন্ত হন জলাদিঅঅক্বা বালন লুজ: ব্। 
লালাম্মীলিমি-নব্বন্নত্য গল: 

বন্যাব্-জতী (?)ল্িক 

4 

€€ 

?৩ 

স্ত্বান্ম:-স্বন-লালব্ী লন-মিৰা জন্মান্ দুল জলজ; ॥ (১৫) 

ইনকন্সাল-মন্বা নব্ঘ দরী নল্নালিলাতললল্ । 

ক্সনুন্সা বম ব- 

ধু ছলনা অন্সা শ্বাঘ/লনন্স]আা ॥ (১. 

রা বাল এক” প্রস্তরন্তে টড এব"-বাপ উন রহিয়াছে। (১২) অন্ুঙ্গ,ভ.। 
(১৩) বসম্ততিলক । 
(১৪) মালিন্নী। 

(১৫) শার্দল-বিজ্রীড়িত। এই ক্োক্ের 'কল্যাণসঙ্গী"-শব্দ কজ্যাণ“শংসী-রূপে পাঠ করিবার জন্য অধ্যাপক 
তথাপি “শংসী”-পাঠ গ্রহণ করিলে, কিল্হণ উপদেশ করিয়। গিয়াছেন | প্রস্তর-স্ুত্তে কৈস্ত দক্ত্য স আছে। 

অর্থ-সঙ্গতি সুরক্ষিত হয় বলিয়া, তাহাই পুহীত হইয়াছে । প্রন্তর-শুভের ““সঙ্জী”-শব্দ “সঙ শী”রূপেও প্রতিভাত 
হয়। 

(১৬) অনুষ্ঠ ভ্। বন্ধনী-মধ্যস্থ তিনটি অক্ষর কিছু অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। 
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০ 

নং 

ন্ 

নহ 

(১৭) আধ্বযা। 

(১৮) অনুষ্ট,ভ- 
(১৯) আধ্যা। 

গরড়ন্তস্ত-লিপি। 

ঘা ইলজীম লত্মাল্ ঘম্মীহ্যা জীন লি লনা: । 
মীনান্ব-দিঅজাহন্ধ লল্ভুল ঘ্বক্মীন্নল ললম্র ॥ (১৭) 

জমভ্বিদ-ন্ধজীন্দল: অম্সন্নস্বন-ন্বিন্পজ্য:। 

অ: আীবুহেলিক্মাহ্ী হালী হাল ছুতাদহ: ॥ (১৮) 

ত্বী ঘৃত্যবান্ বিনষ্কু জিজিনীস্ত যলুদ- 
| স্ব ত্্রতূুলন। 

আীলাবামব্মপান্া: দব্নি বরাক দা লহ্তঘ ॥ (১৯) 

নানা জমন লাললত্ঘিঝল লীন: অব লিষ্লা 

শ্রবাঘানুমলা-ভুবী- 

ললগ্লী অক জঙ্নন্মিলা। 

সাজি বাহালীঙ্গালঘ্ব লল্রনা লিহ্যানলাঁ জ্ীনিনী 

অহ্যানক্ললন হলি ঘত্সলী ঘল্লানলাহীলহল্ ॥ (২০) 

অক্সিন লিঅ: আনি আামমীক 

নিসা উহাবা লিবন্গালালি । 

ভনী হিল ঘব্সলিলাভি(লি)মল্লনা- 

নন লঙ্ছমীত্ব বহব্ৰনী নর ॥ (২১) 

আাব্লাবুঙ্যীল- 
ন-ালীব্বুবা নন্বীলি- 

ক্বিন্বন্-লান্ ঘহন্রাহি-লকালন্লীন: | 

তন্বাবিন: পনি ইল ঘুলি ল্লিমাজ্ 

লিন্জীল-নিল্দল-ঘলল [ল]তালিলাল; ॥ (২২) 

পে প্পস্পীকীশ পাসে পাপা পাপা পাপা পি 

(২*) শার্দ,ল-বিত্রীডিত। “আসক্িং গুণকীর্ভনেন্” প্রন্তর-ন্তজে “সসক্তিঙ্থুণকীর্ভনেষু” রূপে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। 

(২১) উপজাতি প্রন্তর-স্তস্তভে “সখ্যমিবাদি” উৎকীণ আছে। 

(২২) বসম্তভিলক | 

৭৫ 



লেখমাঁলা। 

২৪ [ক্সালিল্মমু ]ন হত্থৃীল দন্ত ল মহ্য 
য হ্জান্তঘ আসিল নব্ন্বব্য ব লিস্মিল্। 
অন্ পাচ্য হালমনি লঘিজলীন্ম মনি 
নন্ জব্বিহাললদি ঘহ্ম ল জানব 

হ্হূ পট ক ॥ (২৩) 

ক্মনিকীলত্নধীঘ্ব জলিযুন-নাহ্ীজ্ি-জক্ম-দিজ্যলন্ত। 
অন্পালিক্বাবনল্নন্ত ঘৃহ্যান্লা অ: স্বনী জনন্্ব্ধীন্ ॥ (২৪) 

'ঘিন্ত্রপন্ভনা মহ ব্রমুলী 
হই 2 [আ]। 

আাহ্থী সজল্ল-বন্মীহা ঘিলীনি ন্ ঘুনানি ভর ॥ (২৫) 

সিন্তর্জ বব লাহ্সায ঘ্বললল লমলন্ ব্নম্ব। 

ন্্পালি ত্বক্নান্ অন্য অ্ী অভ্্ব হি ॥ (২৬) 

আীলী 

চট ফু ক খু ক্রক্মীয-অন্বনী বীবব্ব-আাক্কিথ্যি 

হআালিদান হুনান্ববীললিলনি ব্লদলবরন্ন-ক্িহ | 

হব জন্য ছুলাঘিন জন্ি-স্হি ক্বন্মীজ ন- 
০ [ন)]* * 

*. + % দব্মিলা স্: দিঘজব্ৰ ব্বাহ্্সাঘ লাহীঘিল: ॥ (২৭) 
লান্তা ভিবিন্ন লব্তিন্ব মলা ালালবুত্ৰ লচ্যঝপান্ 

অঙ্ হু [স্ব] লহ্মীন্নজ্জী জুলাক্ি-লক্ভন্ষ্ছলাহমন্বাল্ ॥] (২৮) 
হ্৫. বৃত্রম্বাহনিম্যলকুষ্া* দম্মহ্রি ছাখিল ॥ 

১১2১১ ১ 

(২৩) বসস্ততিঙ্গক 
(২৪) জার্ধযা। 

(২৫২৬) অনুষ্টভ. 
(২৭) শার্দুল-বিভ্রীড়ত। 

(২৮) আর্ধা। 
* বিুভদ্র আপন নাষ উৎকীর্ণ করিতে গিয়া, ভ-অক্ষরটি উৎকীর্ণ করিতে ভুলিয়া! পিয়াছিলেন ; পরে & 

ভক্ষরটি নীচে বসাইয়া দিয়া গিয়াছেন! 
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গরুডস্তস্ত-লিপি। 

বঙ্গানুবাদ । 
(১০ 

শাগ্ডিল্যবংশে * [ বিষুঃ?],+ তদীয় অন্বয়ে বীরদেব, তদ্গোত্রে পাঞ্চাল, এবং পাঞ্চাল 

হইতে [ তৎপুত্র ] গর্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

(২) 

সেই গর্গ এই বলিয়া বৃহম্পতিকে উপহাস করিতেন যে,_[ শত্রু ] ইন্ত্রদদেব কেবল পূর্বব- 

দিকেরই অধিপতি, দিগন্তরের অধিপতি ছিলেন না; | কিন্ত বৃহস্পতির ন্যায় মন্ত্রী থাকিতেও ] 

তিনি সেই একটিমাত্র দ্রিকেও [ সগ্ধঃ ]$ দৈত্যপতিগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন ; | আর ] 

আমি সেই পূর্বদিকের $ অধিপতি ধন্ম| [নামক] নরপালকে অখিল দিকের স্বামী করিয়া 

দিয়াছি। 

(৩) 

নিসর্গ-নিরশ্শল-ন্নিপ্ঝা চন্দ্রপত্বী কাস্তিদেবীর শখ ন্যায়, অস্তর্কিবর্তিনী ইচ্ছার অন্ুরূপা, তাহার 

ইচ্ছানায়ী পত্ী ছিলেন। 

* এই বংশোদ্তব গুরব মিশ্র [অষ্টাদশ শ্লোকে! “জম্দগ্রিকুলোৎপন্্র” বলিয়। উল্লিখিত থাকায়, এই বংশ 

রাড়ী-বারেন্ত্র-ব্রাঙ্গণ-সমাজের সপররচিত শাগ্ডিল্য-বংশ হইতে পৃথক বলিয়াই বোধ হয়। 

1 এই হ্লেকের প্রথম দুইটি অক্ষরে একটি বিসর্গান্ত শব্দে যে বীজি-পুরুষের নাম উৎকীর্ণ হইয়াছিল তাহার 

বিসগ-চিহ মাত্রই বর্তমান আছে । অধ্যাপক কিল্হর্ণ তাহাকে “বিষ বলিয়! অনুমান করিয়। লইয়াছেন, কিন্ত 
এরূপ অনুমানের কারণ কি? তাহা প্রতিভাত হয় ন!। 

1 দ্বিতীয় চরণের শেষেও দুইটি অক্ষরে একটি বিসগান্ত শব্দ উৎকীর্ণ ছিল; তাহারও বিসগ-চিহ্ন মাত্রই 

অবশিষ্ট আছে। অধ্যাপক কিলহণ তৎসন্বদ্ধে কোন রূপ অনুমানের অবতারণ। কখেন নাই | অন্বয়ঃ অর্থ এবং ছন্দের 

সঙ্গে সামঞ্জন্ত রক্ষা করিয়া, এই বিলুপ্ত শব্দটিকে [সাঃ] বলিয়! গ্রহণ কর! যাইতে পারে। 

$ অধ্যাপক কিল্হর্ণ ধৃত ঘন্মী, জনলভ্ঘিন” স্থলে ] “ঘন্ম: জনব্াঘিন-পাঠ লিপিকর-প্রমাদের নিদর্শন 

বলিয়াই বোধ হয়। পালবংশীয় নরপালগণ প্রথমে বঙ্গদেশে অধিকার লাভ করিয়া, পরে মগধ জয় করিবার 

যে কিংবদস্তী তারানাথের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, “লহুঘিদ” শব্গে তাহা মমর্থিত হইতেছে । গাল-নরপালগণ 

যে বাঙ্গালী ছিলেন, এই বিশেষণ হইতে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
|| এই গ্লোকোক্ত ধশ্ম নামক রাজ। ইতিহাস-বিখ্যাত ধশ্মপাল। উহার [খালিমপুরে আবিষ্কৃত ] তাজশাসন 

তীয় বিজয়-রাজ্যের [ দ্বাত্রিংশত্বর্যায় দ্বাদশ মাগ দিনে] পাটনিপুত্রের অয়ন্ন্ধ।বার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। 

ভাহার বিজয়-রাজ্যের ঘড়_-বিংশতিবষে বুদ্ধগয়াধামে তাহার নামাঙ্কিত একটি প্রস্তর-লিপি [কেশব-প্রশত্তি ] 

উত্বশর্থ হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে । ইহায় পূর্বে আর কথনও পালবংশীয় নরপালগণের শাসনক্ষমত। 

মগধে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার প্রমাণ এ পর্যাস্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ধর্্রপালের পিত। গোপালদেবকে প্রকৃতি পুঞ্জ 

“মাৎন্য-ন্যায় ” দুরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে, সিংহাসনে প্রতিষ্টিত করিবার কথা ধশ্মপালের [ খালিমপুরে আবিষ্কৃত] 

তাত্শীসনে [তক শ্লোকে ] উল্লিখিত আছে। তারানাখের গ্রন্থেও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়! যায়। গরুড়- 

স্তক্ত-লিপির এই শ্লোকের বর্ণনায়, ধর্দ্রপালের সময়েই [তাহার মাম্বর গগের মন্ত্রণা-বলে ] মগধাদি অন্যান্য 

প্রদেশে পাল-সাস্রাজ্য বিস্তৃত হইবার আভান প্রাপ্ত হওয়! যার। 

শব অধাপক কিল্হর্ণ “কান্তি”শবে চক্জ্রের “শোভাকেই” গ্রহণ করিয়াছেন; কিত্ত দাম্পতা-সম্পক বর্ণন। 

করিবার সময়ে, সেরূপ সাধারণ অর্থে 'কান্তি”-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে বলির। বোধ হয় লা। ধর্মপালের ( খালিস- 

৭৭ 



লেখম।লা । 

(৪ 9) 

বেদচতুষটযরূপ-মুখপন্ন-লক্ষণাক্রান্ত, স্বাভাবিক উৎকৃষ্ট পদগৌরবে ব্রিলোকশ্রেষ্ঠ, কমল-যোনি 

বহ্গার ভ্থায়, তাহাদের দ্বিজোভিম * পু, 1 নিজের শশ্রীদর্ভপাণি” এই নাম ধারণ করিয়াছিলেন। 

(৫ 9 

সেই দর্ভপাণির নীতি-কৌশলে ? শ্রাদেবপাল [ নামক ] হৃপতি মতঙ্গজ-মদাভিযিক্ত-শিণা- 

সংহতিপুর্ণ রেবা | নশর্দা ] নদীর জনক [ উৎপতিস্থান বিন্ধা পর্বত ] হইতে [ আরম করিয়া ] 

মহেশ-ললাট-শোভি-ইন্দু-কিরণ-শ্বেতায়মান গৌরীজনক [হিমালয় ] পরত পধ্যত্ত, সু্য্যোদয়াস্- 

কালে অরুণরাগ-রঞ্িত [উভয়] জল-রাশির আধার পুর্ব-সমুগ্র এবং পশ্চিম-সমুদ্র | মধ্যবত্ীঁ] সমগ্র 

ভূভাগ কর-প্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । 

24 

নানা-মদমত-মতঙ্গজ-মদবারি-নিষিক ধরণিতল৪-বিসপি্ধূলিপটলে দিগত্রাল সমাচ্ছর করিয়।, 

দিকৃচক্রাগত-ভূপালবৃন্দের চিরসঞ্চরমান সেনাসমুহ যাহাকে নিরত্তর হুবি্র্িলোক করিয়া রাখিত, 

সেই দেবপাল [নামক ] নরপাল [ উপদেশ গ্রহণের জন্য ] দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায়, তাহার 

দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন। 
পপি, ৯০০ দশ িিিপিিসল াপপীপশিশশীতিপিশিিক্ীতস তাপ পিপিপি পিপিপি শিস পিপি শিশীপিি শি তি পিপি শাপাশিিশিটি ৬ রর ২৯১ ৩২ ০০৩ ১ ১৯ সপ আটা 

পুরে আবিষ্কৃত] তাত্রশীসনে [পঞ্চম শ্লোকে] ভীহার মাত। “হ্গীনাগ্গীহিত্র ীস্তিত্বী” বলিয়। বর্ণিতা ! শ্রথানেও, 

শব্াস্তরের সাহায্যে, সেইরূপ উপমাই হুচিত হইয়াছে বলিয়। বোধ হয়। পুরীধামের, লোক্নাথ-মন্দিরের প্রাঙ্গনে 

চন্্র-মুস্তির দক্ষিণে, চন্্র-প্ভী কান্তি-দেবীর মুণ্ডি অদা!ি দেখিতে পাওয়া যায়। শাঞ্রেও তাহার নির্দেশ আছে। 
যখথ।-- 

“লন: স্ব লন্র; জাজ্য: স্থ লান্নহ্নহ্: সন্ু: | 
ন্রনুচ্নান্ত আক্তানছগা: লভ্লালব্য্া-ম্বমিল: ॥ 

ক্ধলুহী তব নিলী জাতী লব্য ভুনক্য সজনী: | 
ন্ধান্লি ল্মুশিনননী জ্ধাহ্যা লব্ম নাস্ব ন কল্িধী॥” 

* অধ্যাপক কিল্হর্ণ এই শ্লে।কের ''দ্বিজেশ”-শব্দের চক্জ-বাচক অর্থ গ্রহণ কিয়, [ 1507020০5,70578, [00109 

৬০]. [1], 70. 5. ] লিখিয় শিয়ছেন 9৭ 0076 ০10101)60 07/2765%4)900116010 00172)055774850285555) 

[021706 ৮25 1106 006 [১1০9০7 কিন্তু যে ফবি! পুবব-শ্লেকেহ ] দূভপাণির মাতাকে চক্জর-”) সহিত: তুলন। 

করিয়। গিয়াছেন, সেই কবি, তাহা বিস্ৃত হইয়া, [পর-শ্লেকে] দভপ!ণির জন্য চত্্র-বাচক “দ্বিজেশ”-বিশেষণের 

চিন্তা করিতেই পারিতেন না। এখানে “ছিজ-শ্রে্” খুঝাইবার জনাই দ্রিজেশ-শন্দ বাবহাত হইয়াছে। 

1 ভ্তলু: ] £কভূঁপদের [ দ্মান্ধীন ] ক্রিয়া পদ উহ থাকায়, “কুঘাল”শধই ক্রিয়াপদের আকাঙ্খ। নিবৃত্ত 

করিতেছে । এরপ প্রয়োগ নংক্ষ ত-সাহিতো অনেক দেখিতে পাওয়! যায়। 

£ নারায়ণপালদেবের [ ভাগলপুরে আবিক্ষিত |] তাঅশাসনে [৫৬ প্লেকে ] দেবপালের ভ্রাত। জয়পাল 

নামক বিজমী বীর পুরুষের বাহ্বলই মাআজা-পিস্তারের একমাত্র সহায় বলিয়। উল্লিখিত আছে । তাহার সহিত যে 

নীতি-কৌশলেরও সন্বদ্ধ বর্তমান ছিল, এই শ্লেকে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

$ ধরণি-বিজ্ঞাপক “'ক্ষোণী'?-শব্দ বৈপিক-সাহিত্যে [ খথেদ ১1৫৪।১ ] দেখিতে পাওয়া যায়। লোৌঁকিক- 

সাহিত্যে “ক্ষৌনী” এবং “ক্ষোলী "শবের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অমর কোষের ২১1২] 

৭৮ 



গরুডস্তস্ত-লিপি। 

৬০ 

নুররাজকল্প [ দেবপাল] নরপতি [সেই মঞ্ত্রিরকে ] অগ্রে চন্তরবিপ্বাস্থকারী * [ মহাহ্ ] 
মাসন প্রদান করিয়া, নানা-নরেন্্র-মুকুটাঙ্কিত-পাদপাংস্ত হইয়াও, স্বয়ং সচকিত 1 ভাবেই 
সিংহাসনে উপবেশন করিতেন । 

(৮ ) 

অশ্রি হইতে $ যেমন চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেইরূপ তাহার এবং শর্করা! দেবীর 

পরমেশ্বর-বল্লভ $ শ্রীমান্ সোমেশ্বর [ নামক ] পুত্র উৎপন্ন হইগ্লাছিল। 

(৯) 

তিনি বিক্রমে ধনঞ্জয়ের সহিত তুলন| লাভের উপযুক্ত [ উচ্চ] স্থানে আরোহণ করিয়াও 
| বিক্রম প্রকাশের পাত্রাপাত্র-বিচার-সময়ে ধনঞ্জয়ের চায় ] ভ্রাস্ত বা নির্দয় হইতেন না ; তিনি 
অর্থিগণকে বিভ্তবর্ষণ করিবার সময়ে, [ তাহাদের মুখের ] স্ততি-গীতি শ্রবণের জন্য উদগর্ক 

পপি ২ পাশাপাশি শতাপীশীশীশাশশীীীিপীপীশীশীশিিশিশ্াশীতিটী 
শপ সপ পপ পিপল পাপা পপ 

এঘকা-অব্লী-ঘক্য্ী-্্ীষ্ী-জ্ঘা-বাওজ্দী-ভ্থিলি:? 
ম্মর্ণীয়। এই শ্রেংকের বর্ণনা-কৌশলে রাজ-ছননের নিকটেই মন্্রি-ভবন অবস্থিত থাকিবার আভাস গ্রাপ্ত 
হওয়| যায়! যেখানে গরুড়-ন্তস্তটি অদ্যাপি তাহার পুরাঠন প্রতিষ্ঠাভূমির উপর দণ্ডায়মান আছে, তাহা ধে মন্ত্রি- 
ভবনের একাংশমাত্র, তদ্ধিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইবার কারণ নাই; ক্ৃতুরাং রাজধানীও তাহ।র অনতিদূরেই বর্তমান 
ছিল। 

*. ওত্দজ্ছবি-টরীন এই বিশেষণের “উড়,প”শবকের অর্থ চক্র । এরূপ অর্থে “উড়পশব্দের প্রয়োগ 

ক।ব্য।দিতে বিরল হইলেও, নক্ষত্র-বাচক উড়,শব্দের প্রয়েগ জোতিঃশাগ্রে হপরিচিত | মহাভারতে [ বনপর্বব ] 
চত্র-বাচক “উড়,প”-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা -- 

“ক্সরহঅন্রহুল নব্য হগ্রিমনন্ললিনীত দল্ 1” 

1 প্রবল পরাক্রাপ্ত পাল-সাস্্াজ্যের সিংহাসনে [শ্বকীয় মন্ত্রিবরের সম্মুখে ] দেবগলদেবের “সচকিত ভাষেঃ 
উপবেশন করিবার কারণ কি, তাহ। উল্লিখিত হয় নাই। প্রকৃতিপুগ্জ কড়ক দেবপালের পিতামহ গোপালদেব সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠাপিত হইব।র কথা স্মরণ করিলে, লোক-নায়ক মন্ত্রিগণতেহ্ [.11778-702161 ] রাজ-নির্বাচনকারী বলিয়। 

অন্ুমাম কর। যাইতে পারে। “সচকিত”'শবের প্রয়োগে | ই জিতে * নেই শতিহাসিক-তত্ব স্ুচিত হইয়। থাকিতে 
পারে নচেৎ কেবল মন্ত্রিবরের প্রতি পদোচিত সম্মান-প্রদশন-বিজ্ঞাপনার্থ "সচকিত”শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে 

ন।। ইহাতে বৌদ্ধ-নরপালগণের শাসন-সময়ে নাঙ্গালাদেশে প্রাঙ্গণের সমুচিত পদমধ্যদ!র অভাব ন। থাকি- 

বারই প্রমপ প্রাপ্ত হওয়। যায়। এই শ্লোকের বাখ্যায় অধ্যাপক কিল্হর্ণ :“অগ্রেশন্দের অর্থ করিয়াছেন, 
8750 09016010171) ৪ 07817 06 91205 মন্থ্রিবংশের কিরূপ প্রাধান্য ছিল, ইহাতেও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। 

যায়। 

? সপ্তর্ধির একতম খবি অত্রির নয়ন হইতে ধান-পরম্পরা-পরিণত-পরম-জ্যোতিরূপে চক্র আবিভূতি হইবার 
যে পৌরাণিক আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে, এই ক্পোকে এবং লঙ্ষাণমেনের তাত্রশ।সনে তাহার উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

$ “পরমেশ্বর-বল্পভ”-শব্দ ত্যর্থ ;১-_ [ সোমেশ্বর পক্ষে ] “রাজার প্রিয়” [ চঙ্জীপক্ষে ] “মহাদেবের শ্রিষ্ন |” 
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জেখমালা। 

হইতেন না; তিনি শ্বর্ষ্যের ঘারা বছু বন্ধুজনকে | সংব্গিত ] নৃত্যশীল * করিতেন )[ বৃধা] 

যধুরবচন-প্রয়োগেই তীহাদিগের মনসতষ্টির চেষ্টা করিতেন না। [স্থতরাং ] এই সকল জগ, 

বিসদৃশ-স্বগুণগৌরবে তিনি সাধুজনের বিস্ময়ের নু করিয়াছিলেন । 

(১৪ 
শিব যেমন শিবার, [ এবং ] হরি যেমন লক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও দেইগ 

গৃহাশ্রম-গ্রবেশ-কামনায় আত্মান্ুরূপা এ রী ০ পত্বীরূপে ] গ্রহণ করিয়াছিনেন। 
| ১১ 

তীহাদিগের কেদারমিশ্র নামে তণ্ত-কাঁঞ্চন-বর্ণাভ কার্তিকেয়-তুলা! [ এক] পুত্র জন? 

করিয়াছিলেন। তাহার [ হোমকুণ্ডোখিত ] অবক্র-ভাবে বিরাজিত স্বপুষ্ট হোমাগ্ি-শিখাকে চুন 
করিয়া, দিক্চক্রবাল যেন সন্নিহিত হইয়া পড়িত। তাহার বিস্ফীরিত শক্তি ছুর্দমনীয় বলিয় 
পরিচিত ছিল। আত্মান্থুরাগ-পরিণত অশেষ বিষ্বা [ যোগাপাত্র পাইরা ] তাহাকে প্রতিষ্ঠা দান 
করিয়াছিল। তিনি স্ব-কর্শগুণে দেব-নরের হৃদয়-নন্দন হইয়াছিলেন । £ 

১৯২৯ পাপ স্পা পাপ পলা পশীপিশী শাশীগাশিপপীপডশীসপপ শপ সন, 

* গতিবোধক বল্গ ধাতু হইতে “সংবলিত” হইয়াছে। অশ্বের গতিবিশেষ “বন্সিত” নাযে পরিচিত। 
ইহার ভাবার্থ, “নৃত্যশীল” বলিয়! গৃহীত হইল । 

1 পগ্ডিত হরচন্ত চক্রবর্তী মহাশয় “তরলাদেবী” পাঠ উদ্ধত করিয়াছিলেন। উইলৃকিন্সের ইংরাজী অনৃবাদে 
“রম্নাদেবী” পাঠ দেখিতে পাওয়। যায়। প্রক্কত পাঠ [ রর্লা] স্তস্ুগাত্রে স্পষ্টাক্ষরে উৎকীর্ণ আছে! এই নাম এ 
কালের পক্ষে রুচিকর না হইলেও, সেকালে সুপরিচিত ছিল বলিয়াই, ইহার বূপতি রঘুনাথ-চক্রবর্তী-কৃত অধর- 
টীকায় ব্যাখযাত আছে। “রল্লা” শব্দের অর্থ, রমণীয়া_-ইচ্ছাবিবর্থিনী | 

1 এই প্লোকে এক অর্থে কাষ্তিকেয়কে, অন্য অর্থে কেদারমিশ্রকে, সত করিবার জন্য অনেকগুলি দবার্থ শন 
বাবহৃত হইয়াছে। মিশ্র-পঙ্ষে “শিখি-শিখা” হোমাগ্রিশিখা । কার্তিকেয়-পক্ষে “যয়ুর-পিচ্ছ”। মিশ্র-পক্ষে স্কার- 
শক্তি” বাহুবল ; কাণ্তিকেয়-পক্ষে “শক্তি"নামক অস্ত্র। মিশ্র-পক্ষে “বিদ্যা” জ্ঞান; কার্ঠিকেয়-পক্ষে “মাতৃকাগণ"। 
মিশ্র-ক্ষে “ক্রিয়া” যাগ যজ্ঞ; কার্ডিকেয়-পক্ষে “অস্থুর-নিপাত” | মিশ্র-পক্ষে “জাতরূপ” প্রশস্তরূপ ; কারি 

কেয়-পক্ষে “কা্চন”--এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, শ্রিষ্ট-প্রয়োগ-কৌশল বুঝিতে গারা যাইবে। কার্ধিকে়ের 
ধ্যানের মঙ্গেও ইহার কিছু সম্পর্ক আছে। যথা__ 

“জাবি ঈত্ব লক্তালাথ নুবীনহ্-ভভ্তিন । 
নন-জাভল-বযালি জদি-ভব্ন নক । 

প্রিলল হন্ব-স্বন্লা লালালক্াৰ-নুমিন। 

দনন্প-নভুল ভু অজ্ন-ভীলা-ললান্ভলল |” 
$ এই শ্লোকের প্রথম-ঢরণোক্ত সযাসাপ্ত পদটি অধ্যাপক কিলহ্র্ণ কর্তৃক ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ বলিয়া নিন্দিত 

হইয়াছে! তিনি ইহাকে বাকরণ-দষ্ট বলিয়া, লিখিয়] গিয়াছেন,--4২৪ 7678705 87:%101791110650 012 

8117101) 0111 (0176 7156 ০০701900170 101 ৮6156 119৮0171017 1510917750 17007760017 “শিখি-শিখা 

দিকৃ-চক্রবালকে চুম্বন করিতেছে" বলিয়া ব্যাখা করিলে, বাকরণ-দোষ সঙ্ঘটিত হইতে পারে; কিন্ত কৰি 
বলিয়াছেন,--প্দিকৃচক্রবালই শিখি শিখা চন্বন করিতেছে /”” কোযাগ্রি-শিখা! অজিগ্গ ] অবক্র হইলে, “যোগ-ক্ষেম 
স্বচিত করে! অধ্যাপক কিল্হগ ততএতি লক্ষ না করিয়া, লিখিয়া গিয়াছেন,--41০76 ০ 176. 07177210 

17621211705 04 277%17%2 917172215 ৮81) 21919701711265, “অলিঙ্া"'শকের প্রয়োগ দ্লভ হইলেও, অপরিচিত 

বলিয়া কথিত হইতে পারে না। যথা--. 

“ক্দিজি্ানসত? যত্বা জীহন্ প্লাক্সাবা জীবিব্বান্ল্ ।,+ 
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রর গরুড়ন্তস্ত-লিপি। 

2 (১২) | 

ৃ তিনি বাল্যকালে একবারমাত্র দর্শন করিয়াই, চতুর্ষিদ্যা-পয়োনিধি * পান করিয়া, তাহা 

মাবার উদগীর্ণ করিতে পারিতেন বলিল্ন, অগন্ত্য-প্রভাবকে 1 উপহাস করিতে পারিয়াছিলেন। 

| (১৩) 
নি এই মন্ত্রিরের ] বুদ্ধি-বলের উপাসন করিয়া, গৌড়েশ্বর [ দেবপালদেব ]1 উৎকল-কুল 

উৎকিলিত করিয়া, ইণ-গর্ব খববীকৃত করিয়া, এবং ভ্রবিড়-গুর্জর-নাথ-দর্প চূ্ণাকৃত করিয়া, দীর্ঘ- 

কাল পর্যন্ত সমুদ্র-মেখলাভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সগর্থ হইয়াছিলেন। 

| (১৪) ই 

তিনি যাচকগণকে যাচক মনে করিতেন না)-মনে করিতেন, তাহার দ্বারা অপহৃত-বিত্ব 

হুইয়াই, তাহারা যাচক হইয়া পড়িয়াছে। তাহার মাতম! শক্র-মিত্রে নির্বিবেক ছিল। [ কেবল] 

ভব-জলধি-জলে পতিত হইবার ভয় এবং লজ্জা [ভিন্ন] অন্ত উদ্বেগ ছিল না। তিনি | সংযমাদি 

অভ]াস করিয়া ] বিষয়-বাসনা ক্ষালিত | করিয়া, পরম-ধাম-চিন্তায় আনন্দলাভ করিভেন। 
টিবি লি শাক ৯পপিপাশি তাপ িশশীশিশিপ শশা িতিগশাশী টন শপ পাশাপীপপাই লাশটি সপ ৯ লি পাচা সানা এ 

* চতুর্থ গ্নেেকের ন্যায় এই গ্লোকেও “বেদ"-অর্ধে এবিদ্যা”শব্দ বাবহত হইয়াছে । পিগ্যার সংখা চতু্দশ, 
মতান্তরে অষ্টাদশ । এখানে সে অর্থ স্থচিত হয় নাই। শ্বতন্াং কেদারমিআ বেদজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই বুঝিতে 

হইবে। 
1 অগন্তা [সমুদ্রপান-কালে ] বালক ছিলেন না। তিনি একটিমাত্র সমৃদ্র পান করিয়াছিলেন । কিন্ত 

তাহাকে আর উদগীর্ণ করিতে পারেন নাই ;--ইহাই [ইঙ্গিতে ] উগহাসের কারণ বলিয়! ধ্বদিত হইয়াছে । আগস্তা 

ধখি বলিয়া, উপহাসের অে।গ্য ; তাহাকে উপহাস করা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। তন্ন “বাল এব বলিয়া, কি 

বুঝইয়াছেন,_-কেদারমিশ্র বালক বলিয়াই, এরগ করিয়াছিলেন তাহা ক্ষখাহ | 

£ এই গ্লোকোক্ত “গৌড়েশ্বরের” না উল্লিখিত হয় নাই। পূর্বাপর সামঞুগ্ত-রক্ষাথ। তাহাকে “দেবগালদেখ' 

বলিয়াই বুঝিতে হইবে । “চিরং"-শবেও তাহাই চিত হইরাছে। দেবপালপেখের [মুঙ্গেরে আবিষত 4 তাজ 

শাসনে ৩৩ সংবৎ লিখিত থাকায়, ক্ঠাহার দীর্ঘকাল রাজাভোগের পরমাণ পণ্ড হওয়া গিযাছে। লারায়ণপান- 

দেবের [ ভাগলপুরে আবিষ্কৃত ] ভাত্রশাসনে | ৬ শ্লোকে 4 দেবগালদেবের শাসন-সময়েই [তিদায় আতা জয়পাল 

কর্তৃক ] উৎকল বিজিত হইবার পরিচয় পাপ্ত হওয়া ঘায়। 

$ 'বঘলঘস্তনবিাল্'ঃ এই বিশেনণ-পদের বাধা করিবার জন্ত অধ্যাপৰ কিল চেষ্টা করেন মাই। তিনি 

(কেবল লিখিয়] |গয়াছেন।-:136 0110 560 591)7১1147705 09 17156107601) 089 10781111705 উল কিচ্গ কিন্তু 

প্রকৃত ভাৎতপর্ধোর আভাস দিয়া লিখিয়! গিঘাছেন,116 091১51107600715 0৯১0) 80001160 ৫1101) 1116 [)10- 

06৮1 01 0116 11260), এই বিশেষণটি সমাজ -তত্ের নিগুচ রহস্য উদব|টিত করিয়া, সেকালের বাঙ্গালা ধন 

বাক্গণের উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে । | | 

| অধ্যাপক কিলহণের অনুবাদে "পরিমিত শকের [ বৈদাবশাস্সঙ্ত 4 টুণাকত 0151544 অং 

[হীত হইয়াছে ; এবং তজ্জন্ঠই কোকার্থ বিকশিত হয় নাই। উপনিষৎ ও দশনাদিতে বাবহত বি: 

গ্ সুপরিচিত । ছান্দোগ্যোপনিযদে দেখিতে গাওয়া খর -ন্দাস্থাব্-ঘন্্া ললখসি;। লন দুছা আলি, 

লিলন্ম ঘন্রয্ন্দীলা নিগলীন্য কাল্াল ল্রিন-মাযা ললগ্য: দার হুগলি 1? ইহার ব্যাখ্যায় ভাবাকার 

নখিয়া গিয়াছেন,-প্রাগ-ছ্বেষাদি দোষের নাম কথায় জএনবৈ?।411ছাঘঞপ ক্ষারজলে তাহা মৃদিত ] ক্ষালিত 

য়া থাকে 1” যথা,_-পজমাতী হান-ঘাতি কী: [ নব্য হ্জল-ভঘজান্ 4 ঝালববান্ঘাজ্মামজদ শাহ 

|বিনী ল্বহিনী নিলাগ্সিন:? বন্মাহি | 

১১ ৮১ 



লেখমালা । 

6১৫9 
সেই বুহস্পতি-প্রতিকৃতি [ কেদারমিশ্রের ] যক্ঞস্থলে, সাক্ষাৎ ইন্দ্র-তুল্য শক্র-সংহারকারী 

নানা-সাগর-মেখলাভরণ1 বস্থুন্ধরার চির-কল্যাঁণকামী শ্রীশুরপাল* [নামক] নরপাল, শ্বয়ং উপস্থিত 

হইয়!, অনেকবার শ্রদ্ধা-সলিলাপ্রত-হৃদয়ে, নতশিরে, পবিত্র [শাস্তি] বারি গ্রহণ করিয়া- 

ছিলেন। 
(১৬ 9 

তাহার দেবগ্রাম-জাতী $ বব্বা | দেবী] নায়ী পত্বী ছিলেন। লক্ষ্মী চঞ্চল] বলিয়া, এবং 

[ দক্ষ-দুহিত। ] সত্তী অনপত্যাঁ 8 [ অপুত্রবততী ] বলিয়1, তাহাদের সহিত [ বব্ব! দেবীর ] তুলন! 

হইতে পারে না। 
(১৭ ) 

দেবকী গোপাল-প্রিয়কাঁরক পুরুষোত্তম তনক্ন প্রসব করিয়াছিলেন ; যশোদা সেই লক্্মী- 

পতিকে [আপন পুত্ররূপে ] স্বীকার করিয়া লইয়া'ছিলেন। বব্ৰ! দেবীও, সেইব্ূপ, গো-পাঁল- 

প্রিয়কারক পুরুষৌত্ম তনয় প্রসব করিয়াছিলেন ; যশো-দাতারা || তাহাকে লক্ষ্মীর পতি বলিয়াই 

স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। 

* এই ক্োকের “শুরপালকে”»” ডাক্তার হরণ্লি “প্রথম বিগ্রহপাল” বলিয়া গ্রহণ করায়, সকলেই তাহা স্বীকার 

করিয়। লইয়াছেন। অধ্যাপক িল্হর্ণ লিখিয়া গিয়াছেন,_-“£২৪ 10 90701১818 1 7670)19 20019119111 001-71929 

50866511017 [101 11615 11)016171100] ৮৮111) 10176 ৬1৮721)20)81500 0106 10175170700 00006177155, 1076 

11017060126 [71606065501 01 22570721617, 

1 অনেকে এই শ্লোকে [ডাক্তার রাজেন্্রলালের মতান্নসরণ করিয়া, ] শূরপালদেবের “অভিষেক-ক্তিয়ার” 
সন্ধান লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু “ভূয়ঃ-শব্ধ তাহার প্রবল তন্তরায় | বছুলে।কে আত্মকল্যাণকামনায় 
যজ্জ-স্থলে উপস্থিত হইয়া, মন্তকে শাস্তিবারি গ্রহণ করিয়া থাকে ।  “নানাসাগর-মেখলাভরণা বশুন্ধরার 
চির-কল্যাণকামী” শূুরপাঁল নামক নরপাঁলও, সেইরূপ করিতেন | “ভুঁয়ঃাশবে, কেদারমিশ্রের অনেক 

বার যজ্ঞ করিবার, এবং শৃরপালদেবেরও অনেকবার [যঙ্জ-স্থলে ] মন্তকে শান্তি-বাধি গ্রহণ করিবার পরিচয় 

প্রকাশিত হইতেছে। এই ক্লোকে ঘদি কোন এতিহাসিক তথ্য পরিস্ব,ট হইয়া থাকে, তবে ভাতা এই,--৫১) শুর- 

পালদেবের শীসন-সময়েও, বর্েন্দ-মগুলে যাগধজ্ঞ অন্থঠিত হইত । (২) বৌদ্ধ-মতাবলম্বী রাজা যঙ্জ-স্থলে উপস্থিত 
হইয়া, মন্তকে শাস্তি-বারি গ্রহণ করিতে শ্রদ্ধী প্রকাশ করিভেন; এবং (৩) ভাহাতে রাজ্যের কল্যাণ হইবে 
বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। কেদারদিশরকে বুহস্পতির সহিত এবং জীশুরপাঁলদেনকে ইন্দ্রদেবেহ সহিত তুলন। 
করিয়া, কবি ভাহারই আভাস প্রদান করিয়া গিয়াছেন | 

. মহামহোপাধায় জীযুক্ত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী, এম, এ, [ রাঁমচরিত কাবোর ভূমিকায় | দেবগ্রীমকে নদীয়। 
জেলার অন্তর্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কেন, তাহার কোন কারণের উল্লেখ করেন নাই। 

$. এই ক্োকের “অতুলা”-শব্দ রচনা-কৌশল-বিজ্ঞাপক | দক্ষ-দুহিতা সতী সম্ভান-লাভের পূর্বেই, দক্ষ-যজ্ঞে 
প্রাণ বিসর্জন করায়, “অনপতা।” ছিলেন | লঙ্ষ্ীও চঞ্চল বলিয়াই স্থপরিচিতা। স্থত্তরাং, ইহাদের সহিত তুলন। 
দিতে ন1 পারিয়া, কবি “অতুলা”শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । 

॥ এই ঙ্গোকে ্সিষ্ট প্রয়োগের অভাব নাই | দেবকীনন্দন-পক্ষে অর্থ স্ুবাক্ত। বব্বীনন্দন-পক্ষে “গোপাল” 
প্রিয় কারকের” অর্থ পৃথিবী পালক “রাজার” প্রিয়কারক 7 “পুরুষোভমের” অর্থ “পুরুষস্রেষ্ঠ” ; এবং “যশোদার” 
অর্থ “যশোদাতা”। এই অর্থে “যশোদা”-শব্দ তৈত্তিরীয়-সংহিতায় [ ৪181৬।২ ] বাবহৃত হইয়াছে । যথা,_- 

“অক্বীহা আা অস্ন্তি নজীভাঁ লা নল্গন্্রীলি ।১? 

৫ 



গরুড়ন্তত্ত-লিপি। 

(১৮) 

তিনি জমদগ্নিকুলোতপন্ন সম্পন্ন-ক্ষত্র-চিস্তক * [ অপর ] দ্বিতীয় রামের [ পরগুরামের ] স্তায়, 

রাম [ অভিরাম ], শ্রীগুরবমিশ্র+ এই আখ্যায় [ পরিচিত ছিলেন ]। 

(১৯ ) 

[ পাত্রাপাত্র-বিচাঁর ]-কুশল গুণবান্ বিজিগীষু শ্রীনারায়ণপাল [ নরপতি ] যখন তাহাকে 

মাননীয় $ মনে করিতেন, তখন আর তাহার অন্ত [ প্রশস্তি] গ্রশংসা-বাক্য কি [ হইতে পারে? ] 

(২০ ) 

তাহার বাগ্বৈভবের কথা, আগমে ৪ব্যুৎপত্তির কথা, নীতিতে পরম নিষ্ঠার কথা, মহতের 

গুণ-কীর্তনে আসক্তির কথা, জ্যোতিষে অধিকারের কথ1, এবং বেদার্থ-চিস্তা-পরায়ণ অলী ম-তেজঃ- 

সম্পন্ন তদীয় বংশের কথ, ধর্মাবতার || ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। 

*& পরশুর়াম-পক্ষে অর্থ--“সম্পন্ন ক্ষত্রিয়দিগের নিধন-টিস্তাকারী”; মিশ-পক্ষে অর্থ--“সম্পৎ-নক্ষত্রচি্তক" 
[ জ্যোতিষিক গণনাকারী ]1 

1 অধ্যাপক কিল্হর্ণ ইহার নাম “রামগ্ডরব মিশ্র” বলিয়া লিখিবার পর হইতে, অনেকেই “রামগ্ডরব" লিখিতে 
আরম্ত করিয়াছেন। “জীগুরব মিশ্রাখ্য” বলিয়া কবি প্রকৃত নামেরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন ; রাম-শব্দ তাহার 
বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
২ নাবায়ণপালদেবের [ ভাগলপুরে আবিষ্ত ] তাতশাসনে [৫২-৫৩ পংক্তিতে ] ভট্টগুরব “দূতক" বলিয়া 

উল্লিখিত। ধন্মপালের এবং দেবপালের তাত্উশাসনে খুবরাজ জিিভুবনপাল এবং যুবব্লাজ রাজযপাল “দৃতক” 
বলিয়া উল্লিখিত। ভট্টগুরব কিরূপ সমাদরের পা ছিলেন, ইহাতেই তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় 

$ অধণপক কিল্হর্ণ “(72011107021 197৬৮ বিয়া! “আগম”-শবের ব্যাখ্যা করিয়া গ্িয়াছেশ। এরূপ অর্থে 
আগম”-শবের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল শান্ই “'আগম” ? তন্মধ্যে তন্ত্র-শান্থই “আগম" নামে 
প্রসিদ্ধ। সকল তস্্র“আগম" নহে; সপ্ত-ক্ষণ-সংঘুক্ত কোন কোন তন্্রই “আগম” নামে কথিত। যথা 

“ক্সানণ সভ্তরনন্জাঘ অলব্ব বিহিলালল। 

ললম্্র নান্তহঅজ্ৰ লন্বাক ক্সাগল ভব্যন |” 

মন্্া 
“ক্সাশন: জিবিঅন্ীঞ্জী বানছ্থ বাক্জীামুব | 

লন্মাক্ঘা উহ্ম্দীল ললম্মাবাবাল তত্যনি।” 

“আগমণ বেদাজ বলিয়াই ব্যাখ্যাত হইত। মেরুতন্ত্রে ভাহা উল্লিখিত াছে। যখা- 

“লে ন্রহু: দন্যন্ন ম্বক্লা লন্লী নহু-ঘনন্নিন: | 

ঘঞ্মাহু নকৃদহী লন্্রী হাক স্বামল: হলল: |” 

বিচার-কাধ্যে ব্যবহৃত সাক্ষ্যপঞ্জাদি “আগম” নাষে ব্যবহার-মাতৃকায় উল্লিখিত আছে। মন্গসংহিতায় 
পারিভাষিক অর্থে “আগম" শব্দ ব্যবহত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বথা-_ 

“লাঘক্বালারল: ন্বস্থিল্মনুষ্দাল্ দলি অন্ন নী।” 

এই ফ্লোকের “ধর্ীবভার”-শব রাজ|কে স্ৃচিত করিতেছে বলিয়াই বোধ হয়। তিনি যে আপন শাম- 
শাসনে ভ্উগুরবের প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহ। “ভাগলপুর-লিপিতে” দেখিতে পাওয়। যায়। 
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লেখমালা ৷ 

(২১ 9 
সেই শ্রীভৎ [ ধনাঢ্য ] এবং বাগধীশ [ স্ুপপ্ডিত ] ব্যক্তিতে একত্র মিলিত হইয়া, পরস্পরের 

সথা-লাভের জন্যই, স্বাভাবিক শক্রতা পরিত্যাগ করিয়া, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়েই যেন 
| একত্র ] অবস্থিতি করিতেছেন । 

২২.) 
শান্্রানুশালন-লব্-গভর-গুণ-সংযুক্ত বাক্যে [ তর্কে ] তিনি বিদ্বং-সভায় প্রতিপক্ষের মদগর্বৰ * 

চুর্ণ করিয়া দিতেন; এবং ঘুদ্ধক্ষেত্রেও 1 অসীম-বিক্রম-প্রকাশে, অল্পক্ষণের মধ্যেই, শত্রবর্থের 
“ভটাভিমান” [ষোদ্ধা বলিয়া অভিমান ] বিনষ্ট করিয়া দিতেন । 

(২৩ ) 

যে বাক্যের ফল তত্ক্ষণাৎ প্রতিভাত হইত না, তিনি সেরূপ [ বৃথা ] কর্ণ-সথুখকর বাকোর 

অবতারণ। করিতেন না । যেরূপ দান পাইয়। [ অভীষ্ট পূর্ণ হইল ন! বলিয়া ] যাঁচককে অন্ত 

ধনীর নিকট গমন করিতে হয়, তিনি কখনও সেরূপ [ কেপি-দানের 1]: দান-ক্রীড়ার অভিনয় 

করিতেন না। 

(২৪ ) 

কলিষুগ-বান্মীকির$ জন্ম-স্ুচক, অতি রোমাঞ্চোৎপাঁদক, ধন্মেতিহাস-গ্রন্থ-সমুভে, সেই পুণ)াত্মা 

শ্রুতির বিবৃতি [ ব্যাখ্যা ) করিয়াছিলেন। 

8.3 
তাভার সর তরঙিণর হার অসিন্ধু-গাশিনী প্রস্গগম্তীরা 

করিত, সেইরূপ তির গনি | |. 

বি 

বাণী |:জগৎকে ] যেমন তৃপ্তিদান 

* এঠ শ্লেকের রা লানদ্দন:? এয়ো ্লাগটি উরস [গা। তির [দ) বা শিকুদ্ধবাদীর মাষ প্রবাদ" | 

“অবলেপ”-শকের অর্থ তিলপনা এবং গর্ব | এখানে আত্ম-প্রাধান্ত-বিজ্ঞাপক গর্বব বুঝাইলার জন্যই '“মদাবলেপ” 
বাবহৃত হতয়াছে। এরূপ টড “অবলেপ, নর থাক বাবভারেক পরিচিত শিদর্শন [ মেঘদুতের ] 

“ন্ুভলালালা দি মহিভূৰল্ কগুন্রদ্ভলানল্পনাল্।” 

1 তরাঙ্গণ-মন্ত্রীর দুদ্ধক্ষে তে বিজ্রম-প্রকাঁশের এই আখ্ায়িকা কবি-কাহিনী বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না। 
সেকাল বাঙ্গালী দেশেও যে ইতা সত্য ঘটনা বলিস স্বপপ্িচিত ছিল. তাহা কুমারগালদেবের এ ক্কাণ-মন্ত্রী বেদ, 
দেব কতক [ বৈদাদেবের তাঅশাসনোক্ত ] কামরূপ-জয়ের বুভাস্ত পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাদ। 

এই শ্লোকের চতুর্থ চরণের শেষ দুইটি অক্ষর বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । ভর্টগুরব যী:।৭ মন্ত্রিত্ব করিতেন, 
সেই নারায়ণপালদেবও এইরূপ দানশীল ছিলেন বলিয়া, তদশয [ ভাগলপুরে আবিষ্বত ] ভাত্রশাসনে [১৪শ শ্লোক], 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

& এই গে্লোকে “স্থচক” অর্থে "পিশুন"-শন্দ বারহৃত হইয়াছে । অধাপক কিলহর্ণ এই শ্লোকের প্রথম চরণের 

শেষে একটি (চ) অক্ষর সংযুক্ত করিয়া পিয়াছেন। মূল লিপিতে তাহা না! থাকায়, ছন্দোভঙ ঘটিতে পারে মনে 
করিয়া, অধাপক কিল্হর্ণ এর'প করিয়া থাকিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এরপ স্থলে চরণাস্ত অক্ষরটি গুরুবণ-রূপে 
ধরিয়া লইবার রীতি প্রচলিত থাকায়, ছন্দোৌভঙ্গের আশঙ্কা উপাস্থত হইতে পারে না। 

| এউ গ্লোকের বিলুস্ত অক্ষরগুলির ধো উইল.কিন্দ “ত্রিধা-শক্টি গাঠ করিয়া, 570%178 0020705 
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গরুড়স্তস্ত-লিপি। 

( ২৬) 

তাহার বংশে ব্রহ্গা স্বয়ং পিতৃত্ব গ্রহণ করিয়া, আবার স্বয়ং পুত্রবূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; 

[ইতি ] এইরূপ মনে করিয়া, [লোকে] তাহার পূর্ব-পুরুষগণের এবং ঠাহার আশ্রয় গ্রহণ করিত।* 

৮ এ 2 

তাহার [সুকুমার ] শরীর-শোভার ন্যায় লোক-লোচনের আনন্দদায়ক, তাহার উচ্চান্ত*- 

করণের অতুলনীয় উচ্চতার স্থায় উচ্চতা-যুক্ত, তাহার স্বদুঢ় প্রেম-বন্ধনের স্তায় দৃটসংবদ্ধ, কলি- 

হৃদয়-প্রোণিত-শল্যবৎ সুস্পষ্ট [ প্রতিভাত ] এই স্ততস্তে, তাহার দ্বারা হবির প্রিয়সখ৷ ফণিগণের 
[ শক্র ) এই গরুড়মৃত্তি [ তাক্ষয ] মারোপিত হইয়াছে। 1 

(২৮ ) 

তাহার যশ অখিল দিগন্ত পরিভ্রমণ করিয়া, এই পৃথিবী হইতে পাতাল-মুল পধ্যত্ত গমন 

করিয়া, [ আবার ] এখানে হতাহি-গরুড়চ্ছলে উত্থিত হইয়াছে । £ 

[ এই ] প্রশস্তি ্বত্রধার বিষুটভদ্র কর্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছে । 8 

পেশ সপ পপ পিপিপি 

০০015, বলিয়া ব্যাখা করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে কেবল “ধা"-অক্ষরটি কোন ক্রুমে দৃষ্টিগোচর হয়। “স্বধুনী” 

[ যন্দাকিনী ] সমূজে পতিত হয় নাই বলিয়া, “অসিদ্ধু-একতা”। কিন্তু বাণী-পক্ষে তাহার অর্থ কি, তাহ! প্রতি- 
ভাত হয় না। তৎকালে সিদ্ধুদেশ মবনাক্রান্ত খাকায়, তথায় পাল-সাআজোর প্রধান মন্ত্রীর আদেশবাণী প্রস্থত 

হইত না, এইরূপ অর্থ ইজিতে সৃচিত হইয়াছে কি না, তাহ] চিন্তরীর | 
* এই শ্লোকের “প্রপেদিরে” ক্রিয়াপদের অন্ত্ত কর্তুপদ “লোকা” ধরিয়া লইয়া, অধ্যাপক কিঙ্গহণ মন্ান্ত- 

বাদ করিয়াছেন । ব্রক্ষার নব-মানস-পুক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবার পৌরাণিক আধ্যায়িক। অবলম্বন করিয়|, এউ 

শ্লোক রচিত হইয়া থাকিতে পারে। 
1 অক্ষর-বিলোপ এই শ্নোকের ভান-প্রকাশের অন্তরায় হয় নাই; কিন্তু বিলুপ্ত অক্ষরগুলির দ্বারা কি কি শব্দ 

উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা নিংসংশয়ে অনুমান করিবার উপায় নাই। 
+ যাহারা অন্যের যশঃ সহা করিতে পারে না, তাহারা সর্পবৎ খল বলিয়া, সংস্কত-সাহিতো স্থপর্িচিত। 

তাহাদের পরাভব স্থৃচিত করিবার জন্য, স্তপ্ভের উপর “হৃতাহি-গরুড-মুণ্তি স্থাপিত হইয়। থাকিতে পারে। যশের 

বর্ণ শুভ্র বলিয়া স্থপরিচিত; তাহার সহিত গক্ড়ের বর্ণের কোনরূপ সাদৃশ্ঠা আছে কি না, তাহ? চিন্তনীয়। তান্ত্রিক 
পদ্ধতিক্রমে গরুড়-পৃজার যে ধ্যান উল্লিখিত আছে, তাহা এইরূপ, ধথা -- 

এঅন্মানা-অক্ষিঘুন্মাহাব-জললমল নন্বমূলান্মনর্থা 
ফ্ল্রমাজন্া দাব্মীনট বৃলম্রব্জ ঘন্সনরন হ্যা । 
লুভান্টিক্ত কিন্ত আব্হ্বিত্র লতি সাবামূল 

সাব্যশ্বব্সা লিবভীনরুল্ল্ঘললপ্র সক্রিকাহা মজ5ক্ঠল ॥?। 

$ ইহ স্জধারের চাত-সংস্ক,ত-রচনার নিদর্শন্মান্র। 
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গোঁপালদেব-নামাক্কিত প্রস্তর-লিপি । 
(১) 

[ বাগীশ্বরী-প্রত্তরলিপি ] 

প্রশস্তি-পরিচয় | 

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে নাঁজন্দার ধ্বংসাবশেষের মধো একটি বাগীশ্বরী-মুর্তির পাদপীঠে পংক্তিদবয়-বিস্যন্ত 

এই ক্ষুদ্র প্রস্তর-লিপির সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া, কনিংহাম তাহার চিত্র, * এবং কিয়ৎকাল পরে, 

তাহার [ শেষ ছুইটি শব্দ ভিন্ন] পাঠ-সংযুক্ত ইংরাজী অস্থ্বাদ প্রকাশিত 

নিন, করিয়াছিলেন। 1 এই লিপিটি বাগীশ্বরী-মুর্তির পাদগীঠে ক্ষোদ্িত রহিয়াছে 
বলিয়া, ইহ] “বা শীশ্বরী-লিপি” নামে পরিচিত হইয়াছে। যে প্রস্তরথণ্ডে ইহা উৎকীর্ণ হইয়াছিল, 
তাহ] কলিকাতার যাছ্ঘরে দেখিতে পাওয়। যায়| 

কনিংহাম সমগ্র লিপিটির পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই। অপঠিত অংশ মহাঁমহোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্জী এম-এ কতৃকি পঠিত হইবার পর, সমগ্র লিপিটির প্রতিকৃতি এবং উদ্ধত 

পাঠ শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্তা, এম-এ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে । ; এই লিপি 
যে শ্রীযৃত্তির পাদ্পীঠ অলংকৃত করিতেছে, তাহা [ শতাধিক বৎসর পূর্বে ] 

ডাক্তার বুকানন কর্তৃক প্রথম আবিষ্কত হইয়াছিল, এবং তাহার গ্রন্থে $ তাহার একটি প্রতিরূতিও 
প্রকাশিত হইয়াছিল । 

এই ক্ষুদ্র প্রস্তর-লিপির শেষাংশে [২ পধক্ততে ] “্্ীবাীশ্বরী-ভ্টারিকা' স্ুব্ণ-ত্রীহিসক্তা[?]” 
এই কয়টি কথা উৎকীর্ণ রহিয়াছে । ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা কি, তৎসন্বন্ধে এখনও কোন মীমাংসা 

হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় ন|। চক্রবর্তী মহাশয় বলেন, -*নুবর্ণত্রীহিসক্তী” 
এইরূপ বর্ণনায় শ্রীমৃত্তিকে সুবর্ণ-পাত্রে ম্ডিত করিবার প্রথা শ্চিত হইয়া 

পাঠোদ্ধাকর-কাহিনী। 

বাখা-কাহিনী। 

থাকিতে পারে। 

এই এ্রস্তর-লিপিটি প্রথম গোপালদেবের শাসন-স্ময়ের লিপি বলিক়াই অনেফ দিন পর্ধযস্ত 

রী ও সা ০.১ পদ লাল ১--পশপতপিপাপী শিশির পিত 5 

*. 2১:011890109£109] 50255 791১0: ৮০1. 1, 77171520111). 

1 4১207069০30 88081 50159 59002৮) ড০1. 111, 0. 120. 

২. 9০012209] 8200. 00009901025 4৮57 3১৮০1. 1৬ (5৮7 561165 ). 19. 1০5. 
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বাগীশ্বরী-প্রস্তরলিপি |. 
সুপরিচিত ছিল। কিন্তু ইহার অক্ষর প্রথম গোপালদেবের পুত্র ধর্মপালদেবের শাসন-সময়ের বাতা প্রচলিত অক্ষরের অশ্নুরূপ বলিয়া বোধ হয় না। তজ্জন্য চক্রবত্তা মহাশয় ইহাকে দ্বিতীয় গোপালদেবের শাসনসময়ের জিপি বলিয়। সিদ্ধান্ত করায়, তাহাই বিদ্বৎংসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে । 

ইহাতে পরম ভষ্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্ীগোপালদেবের রাজ্যাবের প্রথম বৎসরে আশ্বিন মাসের শুক্লা্টমীতে লিপি উৎকীর্ণ হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয় গোপাল- দেবের শাসন-সময়ের বহু পৃর্বকাল হইতেই, নালন্দায় পালবংশীয় নরপালগণেন 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল; তাহার পরিচয় দেবপালদেবের শাশন-সময়ের 

“বীরদেব-প্রশত্তিতে” প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । 

শিস 

লিপি-বিবরণ। 

প্রশস্তি পাঠ। 

৫ ক্ল্ £ ্সাজ্বিল ভ্তহি ন হললভাহজ-লদ্াহাজানিহাজ- 

পহ্লক্ৰৰ-স্ীনীনান্র-হাজলি আ্বীলান্হাঘা 

২ আ্রীন্বালীক্কবী-মন্তাহিজা-ভুবধালীল্টি-ঘলা 

বঙ্জাহুবাদ । 

(১) 

পরম ভ্রারক মহারাজাধিরাজ পরমেশখর শ্রীগোপাল রাজার [ রাজ্য-] সব্দৎ ১ আশ্বিন শুরু 
পক্ষ ৮ শ্রীনালন্দ [ নামক স্থানে ]| 

(২ ) 

শ্রীবাগীশ্বরী ভট্টারিকা' স্ুবর্ণবীহিসক্তা। (?) 

)(*):( 
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৮ শিশিপিশ। 

গোপালদেব-নামাঙ্কিত প্রস্তর-লিপি। 
(২) জর, 

[ শক্রসেন-প্রস্তরলিপি ]1 

প্রশস্তি-পরিচয় । 

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কনিংহাম [নুদ্ধগয়াধামে] এই প্রস্তরলিপিটি ভূগর্ড হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। 

ইহার একটি প্রতিকৃতিমাত্রই তাহার “মহাবোধি”-গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছিল। * লিপিটি এক্ষণে 
ছাবকার কানী। “পক্রসেন-প্ত্রলিপি” নামে কথিত হইতে পারে। ইহা যে জরীমু্ির পাদপীঠে 

| উৎকীর্ণ রহিয়াছে, সেই শ্রীমুর্তিটি কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত হইতেছে। 
এই লিপি সংস্ক ত-ভাষা-নিবদ্ধ ; তিনটিমাঞ শোকে সমাপ্ত । কনিংহাম ইহার পাঠোদ্ধারে 

কৃতকার্য হইতে না পারিয়া, ইহাকে গে।পালদেবের শাসন-সময়ের প্রস্তরলিপি বলিয়াই পরিচয় 
5 রা করিয়া! খিযাছিলেন। 1 পাদপীঠে এই লিপি ব্যতীত; যে রা হেতু- 

প্রভব1” ইত্যাদি বৌদ্ধ-মন্ত্রটিও মধ্যস্থলে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত নীলযণি 
চক্রবস্তাঁ, এম এ, এই লিপির একটি পাঠ ও প্রতিকৃতি মুদ্রিত করিয়াছেন | 

চক্রবর্তী মহাশয় ইহার ব্যাখ্য-কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া, ইহাকে “শক্রসেন” নামক ব্যক্তির লিপি 
বলিয়। প্রকাশিত করিয়া গরিয়াছেন। ইহার ক্লোক তিনটি শব্দাড়ম্বরে গৌড়ীয় রচনা-রীতির 

মধ্য রক্ষা! করিয়াছে । কিন্তু ভুই এক স্থলে অর্থবোধের কিঞিৎ অসুবিধা 

আছে বলিয়াই বোধ হয়। 
এই লিপিটি 8 পংক্তিতে বিভক্ত । সকলের শেষ পংক্তিতে কেবল “ক্রীগোপালদেব-রাজ্” এই 

কথাটি উৎ্কীর্ণ রহিয়াছে » সংবতের উল্লেখ নাই। ইহাকেও অনেকদিন পধ্যত্ত প্রথম গোপণ, 

দেবের শাসন-সময়ের প্রন্তরলিপি বলিয়াই সধীগণ এহণ করিয়াছিলেন । কিন্ত 
তৎকাল-প্রচলিত অক্ষরাবলীর সহিত ইহা'র সামর্জস্ত নাই) বরং গরুডণ্তন্ত- 

বাখা-কাহিনী। 

লিপি-পরিচয়। 

লিপির অঙ্ষরাবলীর সহিত সাদৃগ্ঠ দেখিতে পাওয়। যায়। তজ্জগ্ঠ, চক্রবন্তাঁ মহ'+৭, ইহাকে দ্বিতীয় 

গোপালদেবের শাসন-সময়ের প্রস্তর-লিপি বলিয়। সিদ্ধান্ত করায়, তাহাই স্থধী-সমাজে সমাদর লাভ 

করিয়াছে । 

নপগ পশা ও সপ পাপা পপ সপ পপি পলি ০ ০০ শশী পি আপ ০০ পপ 

ঈদ 00810800921, 01069 ১:১৮ 111) 2. 
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শক্রসেন-প্রস্তরলিপি | 

জ্ীধার্খভীম নামক কোন বিখ্যাত ব্যক্তি বর্তমান ছিলেন। তাহার প্রকৃত নাম শক্রসেন (€?) 
“সিন্ব,স্তব" বলিয় [ ৩ পংক্কিতে ] তাহার বংশ-পরিচয় উল্লিখিত আছে। তিনি জগতের ছুঃখ- 

শাস্তির নিমিত্ত “মুনির” [ বুদ্ধদেবের ] একটি প্রতিম। করাইয়াছিলেন। ইহাই 

এই সংক্ষিপ্ত লিপির ধ&ঁতিহাসিক বিববণ। প্রথম স্নোকে মঙ্জলাচরণ এবং 

দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্নোকে প্রতিষ্ঠাতার পরিচয় উল্লিখিত আছে। 

রলিপি-বিবরণ। 

প্রশস্তি-পাঠ। 

২ জন্বা লক্ষী নব বদৃহতৃক্ব্মক্ব্যা-ন্বভূব লাজন্মসল্ অ: 
ব্দজীন্-নৃন্হ-বীলা-দলঘ-জ্লিদ স্বীননীলদীমী। 
জবব্নান্লাহীন-্রক্ষি্লনিনব্জদ্ব: হ্গীঘ-জিল্ীক্জ- 

৮. নু 

জিব লিক্জান্ন-উমত্নি:*-অবিনবদ্ব: বী্ মুত্র জিনী অর: ॥১। 

অ: আাহইন্ত্-িহঘ্বীভ্নল-ভীলিঘ্বজ্ন: 
বভত্ব-ঘাহ-আলঘন্দ-লল:মভতি: । 

আঘান্মমী- 
ই হলি নব দঘিন: ছঘিল্যা 

নিছুক্লনী লব হলক্স-জপাক( লরি: ॥২। 

নলঘ অক্মবলল 1 জ্জাবিলা লিলা ঘুল:। 

জ্বান্কনালূন্নহাঁ ত্ীর্ঘি ল্লী তংঘ্ব-ম্যান্নতী ॥৩। 

৪ স্ীনীনাবক্ন-হাজ্ঘ । 
সপ 

বঙ্গাহৃবাদ | 

(১) 

যে নির্ববাণ-সুবর্ণভ্যুতিসম্পন্ন-ললিত-কলেবর জিন $ [ বুদ্ধ [দেব মৈত্রীকে বর্শ [ রূপে আশ্রয় ] 
শী পিপিপশিট দল পাপিপা পিপিপি পিপিপি পপি পাপী পপি নিসপাগশ 

পপি ৮৯ পপ 
সস আপ শিস 

ছ্যুতি-শব্দে যে বিসর্গ-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা লিপিকর-গ্রমাদের নিদর্শন বলিয়াই বৌধ হয়। 

চক্রবর্তী মহাশয় “ভাবদনলপ”-পাঠ মুদ্রিত করিয়াছেন ০-- প্রস্তরফলকে “ভবদনল্ল” আছে। 

£ উক্তবন্তণ মহাশয় “শক্রসেন” পাঠ মুদ্রিত করিয়াছেন? পস্তর ফলকে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় ন1। 

$ অমরকোধে [ ১১১৩) বুদ্ধাদেবের নামাবলীর মধো “জিন” নামটিও দেখিতে পাওয়া যায় । 

সতী সর 

৬২ ৮০ 



লেখমালা ৷ 

করিয়া, সমুস্তাসিত-করুণা-খড়গ ধারণ করিয়া, কন্দর্পসেনা-সমাকুল প্রলয়-জলধির প্রবল উচ্ছাস 
পরাহত করিয়া, কল্লাস্তাদীপ্ত-বহ্িজ্বলিত-কলেবর ক্রোধ-কুটিলক্র [কামদেবকে ] পরাভূত করিয়া 
ছিলেন, তিনি তোমাদিগের কল্যাণসাধন করুন্। 

(২) 

যিনি কা নান আধার, ধাহার মনঃষটপদ বুদ্ধদেবের পদ-শতদলাসক্ত, 
যিনি সিদ্ধ-সমুভ্ভূত 1 ককপাদ্র চিত্ত প্রীধান্মভীম নামে ধরণিধামে সুবিখ্যাত”_ 

(৩) 

সেই শক্রসেন, সর্বোৎকৃষ্ট সম্বোধি-লাভের আশায়, জগতের ছুঃখ-শাস্তি সম্পাদনের জন্ুঃ 
মুনিবরের [ বুদ্ধদেবের ] এই প্রতিম। নির্িত করাইয়! দিয়াছেন । 

এ171121লিদেলপাছে। ॥ 

লস ১ ০৯:4০. পপ পি, পা ০ ০ ৮ ০ পাপ 

+ এই গ্জোকের “সিদ্ধ,ত্ব'-শবদ প্রতিষ্ঠাতার নিরাকার কিন্বা এতঘ্বারা কেদল তাহার সিনে 
জন্মগ্রহণ করিবার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা স্থির করা কঠিন। মহামহোপাধায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হর- 
প্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ এই ক্পোতকর প্রমাণ বলে (1) শক্রসেনকে ধন্্রপাল নৃপতির জাতি বলয় সিদ্ধান্ত করিবার 
কথা চক্রবর্তী মহাশয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
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প্রথম মহীপাঁলদেবের তাত্রশাসন। 
| বাণগড়-লিপি ] 

প্রশস্তি-পরিচয় । 

দিনাজপুরের অন্তর্গত স্থৃবিধ্যাত বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, পালবংশীয় [ দ্বিতীয় বিগ্রাহ- 

পালদেবের পুত্র ] প্রথম মহীপালদেবের নামাঙ্কিত একখানি তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। তাহা 
অনেক দিন পর্য্যস্ত নবাব-বাজারের জমীদার নৃসিংহচরণ নন্দী মহাশয়ের 
নিকট দেখিতে পাওয়। যাইত। পরলোকগত নব্দকৃষ্ণ বসু, এম-এ, মহোদয় 

দিনাজপুরের কলেক্টর হইয়া আসিলে, তাত্রশীসনখানি তাহার হস্তগত হয়। তিনি তাহ 
কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। 

এই শাসন-লিপি যখন নন্দী মহাশয়ের নিকটে দেখিতে পাওয়| যাইত, সেই সময়ে [ ১৮৮৬ 
ুষ্টাবে ] দিনাজপুরের স্ক,ল-সমূহের ডেপুটী-ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত গিরিধারী বসু মহাশয় ইহার একটি 

ছাপ তুলিয়। লইয়া, এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎকালে 

[ দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার জন্য ] ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল তাহার পাঠোম্ধারে ব্যাপূত 
হইতে অসমর্থ বলিয়া, ডাক্তার হরণ.লি কর্তৃক ছাপগুলি অধ্যাপক কিলুহর্ণের নিকট প্রেরিত 

হইয়াছিল। তিনি সোসাইটির পত্রিকায় * যুলান্থগত পাঠ মুদ্রিত করিবার ছয় বৎসর পরে, 
[ তাত্রশাসনধানি কলিকাতায় প্রেরিত হইলে ], প্রাচ্যবিগ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বসু মহাশয় 

সাহিত্য-পরিষৎ্পত্রিকায় 1 তাহার পাঠ মুদ্রিত করিয়াছিলেন । 

এই তাত্রশাসনের প্রথম পাঁচটি গ্লোক নারায়ণপালদেবের [ তাঁগলপুরে আবিষ্কৃত ] তাত্্র- 
শীসনের অন্থরূপ | ষষ্ঠ ক্লোকটি ঈষৎ রূপান্তরিত। সপ্তম হইতে দ্বাদশ ক্লোক নৃতন বলিয়া, 

অধ্যাপক কিলূহর্ণ তাহারই ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । বসু মহাশয়ও 

আ্যন্তের অন্বাদ প্রকাশিত করেন নাই। ইহাতে প্রথম মহীপালদেবের 

রাজ্যলাতের কথা যে তাবে উল্লিখিত রহিয়াছে, তাহাতে তাহার অভ্যন্তরে নান! এতিহাসিক তথ্য 
গ্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। তাহা! একটি এঁতিহাসিক সমস্য] । 

এই তাত্রশীসনধানি ১ ফুট দীর্ঘ, ১ ফুট আড়াই ই প্রস্থ ;--শিরোভাগে “ধর্মচক্র” রানু 

আবিষ্কার-কাহিনী। 

পাঠোদ্ধার-কাহিনী। 

বাধ্যা-কাহনী। 

*. হা. 4 ৪১3 ৮০], 1,501, 00. 7787 

1 ১৩০৫ সালের তৃতীয় সংখ্যার ১৬৭-১৭২ পৃষ্ঠা । 
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লেখনালা। 

সংযুক্ত; তাহাতে “জীমহীপালদেবস্ত” ; এবং প্রথম পৃষ্ঠে ৩৪ পংি, অপর জি ২৮ পংক্তি সংস্কত 

ভাষা-নিবন্ধ পঞ্চগগ্ভাত্বক লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই তাত্ত্রশাসনের যে স্থানে 
লিগ-গ্িয়।  রাজ্যান্ধ উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা কে যেন টাহিয়া ফেবিয়াছে। সুতা 
ইহা মহীপালদেবের শাসন-সময়ের কোন্ বৎসরের লিপি, তাহা নিয় করিবার উপাঁয় নাই। প্রথম 
পৃষ্ঠায় ১৩ পংজ্ি পর্য্যন্ত স্থখপাঠ্য £ তাহার পর আর যাহ] কিছু উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহ! কাল- 

এরতাবে স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হইয়া! পড়িয়াছে, এবং ছুইটি অক্ষর একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । 

অন্যান্ তা্শাসনোক্ত পাঠের সহিত মিল করিয়া, এই তাত্রশাসনের অম্পষ্টাংশের পাঠ উদ্ভুত 
হইল। এই শাঁসন-লিপির গগ্ভাংশে বর্ণাশুদ্ধির আতিশয্য । «শ-কারের” বর্ণবিস্তাসেই গোলযোগ 
কিছু অধিক। বাঙ্গালী হৃষিকেশকে “রিশিকেশ”্রূপে উচ্চারণ করিয়] থাকে । ইহাতে সেই বর্ণ, 
বিন্টাসই দেদীপ্যমান ! যে সকল অম্পষ্টাংশের পাঠ যোজনা কর] হইয়াছে, তাহা [ ] এইরূপ 

বন্ধনীর মধ্যে ; এবং যে সকল বর্ণাগুদ্ধি সংশোধিত হইয়াছে, তাহা ( ) এইরূপ বন্ধনীর মধো 
প্রদর্শিত হইল। 

ইহার বংশবিবৃতি-স্থচক শ্লোকাবলীতে গোঁপাল, ধর্্পাল, দেবপাল, প্রথম বিগ্রহপাল, 
নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল এবং তৎপুত্র [প্রথম] মহীপালদেবের 

নাম উল্লিখিত আছে। এতদ্বারা পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীবিগ্রহপাল- 
লিপি-বিবরণ! 

দেব-পাদান্ধাত [২৫ পংক্তি] পরমেশ্বর পরমতক্টারক মহারাজাধিরাজ 
শরীমন্মহীপালদেব [ ৩* পংক্তি ] বিলাসপুর-সমাবাসিত-জয়স্বন্ধাবার হইতে [ ২৯ পংক্তি ] শ্রীপুণ্ড- 
বর্ধনভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্-বিষয়ের অধীন গোঁকলিকা-গলাস্তঃপাতি কুরটপল্লিকা-গ্রাম 

[ ৩০-৩১ পংক্ি ] গঙ্গা-স্বানাস্তে [ ৫০ পংক্তি ] ভট্টপুত্র-হৃষিকে শ-পৌত্র, ভট্টপু-মধুস্থদনপুণ্র, তটট- 
পুত্র-কষ্ণাদিত্য শর্খাকে বিষুব-সংক্রান্তির শুভ দ্রিনে দান করিয়াছিলেন । ভট্ট শ্রীবামন মন্ত্রী ইহার 

“দৃতক” [৬১ পংজ্ি] ছিলেন; পোসলী গ্রামাগত বিজয়াদিত্য()পুত্র 1 ৬২ পংক্তি] মহীধর 
শিল্পি-কর্তক এই তাত্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছিল । 

প্রশস্তি-পাঠ। 

$ ও" হ্লক্হাি ॥ 

ললী জাক্য্মহল-মুহি- 

নুহ: দঅষা অন্তাল: 

অক অক্জীনি-নি- 

ই তা-স(অ)বিকলজজব্ব-স্বাবিলাক্মালনভ্: । 
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বাণগড়-লিপি। 

জি- 

৪ বায: [জ্জা]লল্াহি-সমন্ ললিলন্ মাহলী- 

্ আসান যাল্নি 
্বস্ীলান্ জীক্ধনাঘী লযনি হ- 

& আন্রতীওন্মজ্ বীনানাত্ন্ব: ॥(১) 
ব্বকুমীজক্ম-লি- 

৩ জলল ঘলজহী আীভু, ছাল: হাল 
অগ্থক্জছত্-লঘাভৃদক্সিননলা লজায্মমী লৃষ্যনা। 

লহ্ঘাহা-পহিঘা- 
বলক্মলিহল: আত্মা ঘীওকলামু- 

ভল্বান্পীঘি-নিাঘ-ক্ঞানি-লদ্টিলা আরীঅক্নাক্ী কদ: ॥(২) 

হালহ্ন 

৫ ব্ত্বীন-ভবন্সনপঘ ক্রহ্ঘালুক্দী মহ: 
সীলিন ক্হুপাহি নুব্জ-লন্ছিলা নাক্নান্বলালালুজ: | 

অ: আমাক্স- 

8০ অ-নিঙ্গীজ-নঘনি ক্বানু: ক্লিন: জাল 

হান্যা: সল্গুদলান্দিলীলি হজহী কজাননক্া লিজ্য: ॥(৩) 
লভমা- 

&ং ুদন্ছল্বহিল জনানাঁ ঘ্বলাল: 

ঘ্বলী অনুজ ্রিজতী জন্রনান্লালা । 
এন্মক্বিনাঁ ম্লবিলা স্ন্ি হরদাব্ 

ষ 

২২ ঘুজ্বজ স্তুজলহাভ-ন্বব্ান্মনমীল্ ॥(8) 

ম্ীলাল্ নিন্পক্দাবা ব্বল্ভুলু হজালজল বিন জাল । 
প্পপতপপপাপাশীপাদিশীপীিসপাসপিশ পতি পপি দা 

সির 
আসপাণ 

পিপিপি পেশি পাশ 

(১) শর্করা । প্রথম পংক্তিতে “মৈত্রীক্কাকুণ্যরত্ু” এইরূপ বর্ণবিষ্যাস আছে | 

(২-৩) শার্দ,ল-বিক্রীভিত। 
(৪) বসম্ত-তিলক। 

শি 



লেখমালা । 

আান্গহবলিলা-সঘাঘ- 

ই ল-নিভীপি-লিলাঘি-জব্লআাৰ্: 00৫) 

£& 

€. 

ছু 

?৩ 

৪০ 

$. 

নট ৪ 

বিজ্দা: দ্বিনিদাজলাঘ হঘ[ন ইউ/নিলল্লান্ হ্যব্যান্ 

].. আাব্জনূল ললগ লাবামব্ » দন্ত । 

অ: দ্বীব্বীদনিলি: জিহী[লহ্যিলা-জিভাভ্সি]-দীহীদ্ল 

ন্ভাতী- 
নাল্ন লন্ভ্ন্াহ ভহিন: বহন অন্মালল্] ॥(৬) 

লাঘাজ্]র জ্লসি[্ুজ]-বলীহ্যামী- 

স্থনাজনস্ 

জ্লম্নুঘব্নব্স-ন্দন্ী: | 

নিব্সআালজীন্ি ব্লন্র]ললমস্্ লহ্য 

ীবাজ্তদান্ হলি লম্সলন্বীজ-নানল: ॥(৭) 

নহ্া- 

ন্ ন্ুক্বন্বিলিসালিসি হি লন্্ঘাঁ [কাদ্র]ভজুতা[ন্ল]ইন্হী- 

ব্ৃক্ব্আন্তৃত্-লীব হত্িলহি নলঘী লাব্সইজ্ঞাঁ দ- 
কুন: । 

আলান্ বীনানহুন্র জ্বিহলবম[ন্রন ইজ]ঘলন্া ঘুক্জী 

অন্লীলুজ জ্-[হলহ্া]নি-ব্ন্বিন-ন্ন্: বিল্য- 
ভিলাম্মন্জাযা: 111) 

আ ব্লালিল হাজহুষা কলল লাবনন ন্বা_ক্নকা]লুবজ্ধা। 
ভল্মাত্-লন্ন-সজু্জি-ন্ছদী: দূত অব 

মলীলিম কদীজঅব্নী ॥(৯) 

লি পণ অপশন পপ ২পা ৯ শি এ শপ পা পিস 

(৫) আর্ধা। 

(৬) শার্দ,ল-বিক্রীড়িত। 
€(%) বসম্ততিলক। 
(৮) অন্ধরা। সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় “চিজ্ঞাঙ্গকায়” পাঠ খুভ্রিত হইয়াছে। 
(৯) ইন্দ্রবজ্জা। 

«১৪ 



বাণগড-লি পি। 

নতজানু অবিন্তাজ্য স্বক্জীতিতদী 
জাবী]ল ন্হ জন বিন্মস্ঘপাহ্ন্: | 
নক্দ-দিত- 

ৰং ব্য নিলভীল জব্লালহন 

শলীবিনন ভক্বিলী [ঝুন্বল]ত্ম নান; ॥(১০) 

[বঙ্ম দানি] দত্তুব-অঘি বজ্জ লাণী লী- 
চি ১] 

ভব বানা নহন্ুললতীমন্মজা-ত্ন্হনন্ত [] 
জলা! ঘান্দুব্ন্ম্ব জ্তনাঁ] ীজই হব্লনৃষ্সা: 
দানা -] 

ই : ধনে লমজন্ অব্য বলা-নজন্দ্া; ॥(১১) 

স্বলঘাজব]লিনন্: তব [ন্াস্]হুদা- 
হলমিজন-নিতবম হাভ্স লা- 

হ্ বাতা নিলন। 

লিদ্থিন-ন্বহ্যাঘক্সী মুষ্তনা ুভি লজ্জা- 

হলাহবললি]দান্ন: আ্ীলত্কীদাক্কৃন: ॥(১২) 
ভর ব্- 

হ্ঞু বব লানীহ্ঘ্ীঘ-দঅন্নলাল-[লালানিঅ]-লী[না]জে- 
ঘজ্পাহিল-বীনববন্ন-লিদ্িল-ব-(ঈ)-ঘি(জি)ব্বহস্্ব্থী-হিজ্মলা- 

২হ লৃ। নিহলিমঘ-ঘল-ঘলাল-ঘহা-আালাঅলাল-আাঘহশ্দী]-ঘলাহব্ম- 
স্ব্নন-জব্বহ্ঘলম-ন্বন্হস্কান্। 

২৩ ভহীন্বীনানন্নব্দলি-দাম্যনীজলা-[স]লঈঅ-দ্বঘনাস্িলী-ব্তবহ্ুহীল্- 
ব্বান-ঘুীঘুঘবিন-হিবান্লা- 

২ ভ্াল্। অহ্লম্ৰব-বনা-বলাঘানা-ইস-অভভুন্বী স-ুজাব্বালন্ন- 

(১৯) বসন্ভতিলক। এই ক্সোকের “বস্ুকোটিবর্ষী”-গদটি অধ্যাপক কিল্হণ কর্তৃক “বস্থকোটিবর্ধী” বলিয়া 

পঠিত হইয়াছে । “নেজ্প্রিয়েণ”-শব্দটিও তথৎকর্তৃক “বিশ্বপ্রিয়েণ” বলিয়া [কিঞ্চিৎ সংশয় সহকারে ] উদ্ধত 
হইয়াছে। মদনপালদেবের তাত্রশাসনে “নেত্র প্রিয়েণ” পাঠ স্পষ্টাক্ষরে উৎকীণর্ণ থাকায়, সেই পাঠই গৃহীত হইল। 

(১১) মন্দাক্রান্তা। 

(৯২) মালিনী। 
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লেখমালা। 

২৫. 

৪ 

হ* 

হই 

ইত 

হ 

ইহ 

ও 

ইন 

হত 

৩ 

8 

&২ 

*. বিলাসপুর-শবের লা-অঙ্ষরটি সংশয়পূর্ণ। 

মারাল-মহ-নলহ্জন: | বিকা]ঘ ঘ্ব্-ঘালা- 

ঘাঘিন-সীলজাঘহন্নলামাহার। নহরভীবালী লন্াবাজা- 
ছিকাজ-স্বীজিনসক্তপাবালুন্ব-ঘাভালুভ্যাল: নহ- 

নকরহ: অহলমন্তাহজজী লন্াবালানিহাজ: আীলাল্মক্বীদাব্মহম: 
রী । সীঘুব্ডুত্বলন্তূষী । জীতীন্র- 

অন্ত । জীজনিজ্জা-লহ্ভবলান্ন:ঘালি-ক্রজ্ন [ব্আহ]ক্ডি 1 
নন্লীইল-ৃতদন্িজ্জানজ্লিন-জ্জহতঘজি- 
জা-মাম।, যলুনলাধীন-বাজঘুক্লাল্। হাজহাজন্ঘন্কা । 

হাজত্ক্গ । হাজালান্স। লক্ভাঘান্তিজিম্থি- 

জ। লন্াপত্িত । লন্কাল[ন্সি]। লক্তাবলানলি। অত্বা- 

মলিক্কাৰ। হী:ঘামঘালিজ । লন্াহ]হ্তলা- 

[বন্ধ)। লন্থান্জলাহালন্স । বাজক্ঘালীতীণহিক ভাষা 
ঘহান্িজ | ল্রীবীত্বহবোজ । হাক্তিজ]। [তত পা 

[মি] । ঘী(য়ী)ক্জিজ্ । বীক্মিজ্জ। জ্বল: দা- 
ক্লদাজ। জীহনা । ক্স । লবাথু- 

হ-লিলিঘুষজ। ভ্তঘ্বীভূ-লীঅন্র-ন্যা- 
ভন ৷ জিন্সীহ্নভনা-জীলঘ্কিনাজানি- 

জাচ্যস্ 1 ভুনদলছ্িল্ । হালাজলিক্ | 

ক্সলিহলাহ্ঘ। নিলযললি। ন্নালমলি। [₹. জ্। 

লীত । লান্ধ। ব্জ। কৃতবা। জ্ন্বিজ। জখীঠ | জাতি ।] 

ন্বাত। লহ বনল্াহীল্ [1] ক্সন্মা স্বাজীশিলান্ হাল- 
পাভীনজীন্রিল: সলিন্রাজিলী ল্াক্জ্ত্থীলহায্ব । লন্তন্ন- 
লীন্লল-্জতকিত্-পুবীনালভান্তু-্বজভা-ত্্ন্ল-ল্। অগা লালঅনি 
শ্ীনঘলি ! ভ্বলাভিঙ্মলি তব নিভিল- 

০ সা শিশিতি কপ ৩ প পাছত ছি শিশিিপিটিশিত কপি শাশািশশাটিতিত তি তশিতক্িত এ ও দীন ও পপর । 8 ২30244৭ বা ০২০০৩ তিওত শ শি লা 

1 অধ্যাপক কিল্হর্ণ “নল্ক্দন্নানিল্লিক্স” পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন । 
ক অধ্যাপক কিল্হণ “বীলভ্িজ্যক্সানিঙ্জাচ্ন্্"') পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
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তই 

৪৪ 

৪% 

হু 

৪৩ 

নে 

৪৫. 

খু ৩ 

চ 

চে 

হই 

৯. 

বাণগড়-লিপি। 

ব্য লবনাঁ। বমীদ্হি-িব্বিনীগঘ কাম: জমীলা-্তি- 
নুলি-লী্ববঘত্ৰন্ন-লজ: । ভীম: বাজল- 
ঘুজ: | ব্ববাহস্ব: | ভলন্মীমহ: । ব্বহ্ম্াদহা: | 
বন্ব্ীবীত্বহহ্য: । নবিস্ুন-বন্যদীত্ত: | ঘন্বাত- 
লঠদনয়: | গ্পক্ি[জ্যিহ্য্াক্:]% বলহ্তরলাম-লীম জহ- 

ত্বিহ্জাহি-ন্সা-ঘলিল: । মুলিক্িলু-ন্সা- 

শ্রল। ক্সান্দ্াজ-ত্যিনি-বজ্জাবদ। লালাদিক্গী হাকসলঘ্ব 
অহ্যতঘী(আ্বী)-লিল্ত্বত্বী। লবান্রন্ন লুত্বলঙ্ভাহ- 

জধ স্বহিজ্ঘ । দহাঘ(আ)হ্-বলীক্বা। আজ্সি। অম্িন্ত। 
নহাজহ-সনরহাঘ। [অজ্ব আ]ক-লক্ন্াহিহী। ভ্রাজ- 
%  % -আ্যাত্াত্সামিন। লীলাবা-ম্যাজহয্ম-লক্ধ নিত্বাবিইি। 
'্বক্রিপভ-ন্সালজিলিলালাম ৷ ব্বনতিক্সোল-আহ্বাজ্যা- 
ঘ। আহ্ত্বক্ব-্িক্ষ)লিজক্-নীলা । লন্ঘ্বন-লন্তগ্ঘু( জব )বল- 
ঘ্ক্ষা। ধহুত্বল-[জহ্যাকি]ন্স-ল (অলী বিয্যপ্রে)ব-ঘন্দা- 
বন্দী লিনিআল্। হাক্সামা কানা যাষলীজন্ দকন্নী$জ্মালি: | 
নী মহ্রজ্ি: ঘল্দ ইবানুলন্লজ্স- 

ল্। লাজিলি হ্ণি লুমলিলি:। মুল হীলদ্দ-শীহনাল্। 
ক্সনকহ্ঘী ভ লস্ালহজ্-নাল-লআল্। 

হানলিহ মন্ুলীম্বানুাবলীমম্। দলিনাধিলিস্্ ছলন্ধহ:। 
আক্মাস্মঅব্য-অিপত্ীনু অঘান্জার্ত 
অন্বভিল-লাম-ীবা-জহ্-ক্সি্্মাকি-দন্সামীলম! জাত ছনি ॥ 

অবজল্ **'ছিন। জনন্নি ভাল 

অন্মানুযানিল: স্মীজ্া: । 

অস্থলি ন্তঘ্া না হাজলিভ্ ঘবাহাহিলি: । 
্পদিপীপপিপিশীশীশীশদিশীশীীশিপিতি ত 0 হিপ শিশশপিশীশীশিিশীটা পিল পীসপীলিস০৯৮০ পতি তিপ শা শগপাপপসিিপা শত পশলা? 

* অধাপক কিল্হণ পন্িত্ত্িলন্ান্ত:' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। ভাগলপুর-লিপিতে এবং আমগাছি- 
লিপিতে “'অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহাঃ”-পাঠ দেখিতে পাওয়া শায়। 

1 অধ্যাপক কিল্হণ ম্যান” পাঠ উদ্ধ.ত করিয়াছেন। 
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লেখমাল। । 

২ 

৪ 

&ু৩ 

&ু ০ 

৫. 

গং 

মূল অ: দলিভক্ষোনি অষ্ব শুনি দঅন্জলি । 

ভমী নী ঘ্ৃত্যন্ধন্মীক্বী লিমন ব্বম্ম নাজিলী ॥ (১৪) 
নানক্জা আব্মলজ্জাত্ব] মুলহঘেত্ মন্তল্। 

ছহল্পব্জেল(লা)যানি আারকাক্ছন-ভঁজ়ম্ ॥ (১৫) 

মন্ভি-নন অন্বঘা- 
ব্যিব্ন্না লীহৃনি ম্বুলিত্: | 

সামা ল্বান্ুনন্লা তব লান্্রত্র লহ্জী বল্ ॥ (১৬) 

ব্হ্ন্না জ্হহন্লা নাতী ঘন 

অন্তন্নহাল্। 
ঘনিন্ানা জি(জ)লি মজা মিভলি: অস্ক দষ্ঘন ॥ (১৭) 

ঘজ্মনিলান্ লালিল: দাছিনীন্হান্ 

লুতী "বু 
ম: দাঘঅন্জমন হাল: | 

বালান্দী$ত ঘন্ধীবন্তর ঘা 
জা জ্াহী দাজলীতী মমি: ॥ 0১৮) 

কলি জলব্ক্- 

াক্ম-বি্তৃবীন্বা 
স্িঅলনুত্বিক্ লব্হ্দলীমিলম্্ । 

অজ লিক্ঘুহাক্লত্য ভ্ুত্বা 
লক্ষি ক্ঈ: মহজীন্টী- 

আ বিন্লীযো: ॥ (১৯) 

স্ীলক্কীনাবকৃন্নল [ছিজন্রন্ভীন]নাহিন। 
পাশপাশি 

( ১৩-১৫ ) অন্থৃষ্ঠ*ভ.। 
১৬-১৭) অনুষ্ঠভ. | 
(১৮) শালিনী। 

৯) পুম্পিতাগ্রা। 

৪১৯ 



মক বগগড়লিপি। 
| মহ আীম্বাললী লক্দী ঘাজল ভূনন্ধ: জন: ॥ (২০) 
২ [হীব]জী*-আ্াল-লিীন-[িলআা]হিন্ম-[ন্ুত্রনা]। 
স্ব আাম্বন ভ্লব্জীবা স্রীলন্বীঘহ-জিব্ঘিলা ॥ (২১) 

বঙ্গান্বাদ। 
(৭ ) 

[ সেই নারারণপালদেবের ] শ্রীরাজ্যপাল নামক ভুলোক-পাঁলক পুত্র জম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তিনি অগাধ-জলধিমুলতুল্য-গভীরগর্ভ-সংযুক্ত জলাশয়ের এবং কুলাচল-তুল্য সমুচ্চক ক্ষ-সংযুক্ত 

দেবালয়ের প্রতিষ্ঠ। করিয়া, 1 খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। 

06৮ ) 
তাহার [ওুরসে ] এবং রাষ্্রকুটকুলচন্ত্র উত্ত,্গ-মৌলি তুঙ্গদেবের $ ছুহিতা ভাগাদেবীর [গর্ভে] 

পূর্বাচলোদিত তপনতুল্য গোপালদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অনেকরত্ব-ছ্যতিখচিত-চতুঃ- 
সিন্ষু-বস্ত্রবিভূষিতা অনন্যনুরক্তা বন্ুন্ধরার একমাত্র ভর্তা হইয়া, দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিয়া ছিলেন। 

0৯ 9 
উৎসাহশক্তি-মন্ত্রশক্তি-প্রভৃশক্তিসম্পন্না ॥ রাজলক্্ী, নুশীলার ন্তায়, বন্তন্ধরা-সপত্বীর মনোরঞ্জন 

করিয়া, চারুতরাহুরাগে সেই রাজগুণ-বিভূষিত শ্বামীর সেবা করিয়াছিলেন । 
০০৯৯ পিপি পিপলস, ৯০ ৮৮৮-০৬পীপিসপপসপীপ্ পলাশ ০৯০-০ 4০ পাপা পাপা ভপপাশশীপিশাসশটীরশিিত পাত তত িশাটিটিশ৮-শশশিশশাশি? শ. সপ ০ পাপা ০৯1০ এ 

(২*-২১) অন্থষ্ঠভ.| মি মর 
* পোসলী-গ্রামের নাম আমগাছি-লিপিতেও উৎকীর্ণ রহিয়াছে । 
+ বিজয়-নীমটি অস্পষ্ট এবং অনুমান-মূলক | 
 বরেজ-মগুলে এরূপ অনেক জলাশয় এবং দেবযন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যার । যাহার সহিত 

কাহারও নামের সম্পর্ক নাই, সেগুলি কোন্ সময়ের কাহার কীণ্তি বিঘোষিত করিত, এখনও তাহার যথাযোগ্য 

'অঙ্গসন্ধান আরন্ধ হয় নাই। 
$ ১৮৯২ শ্বষ্টান্দে [ এই তাত্রশাসনের সমালোচনায়] অধাপক কিল্হরণ (00391) 48706501582, 

৬০0]. ১১0) 0. 98) লিখিয়া গিয়াছেন।--]1)6 ৮0105 /427/2752 8170 75756060176 0718178] 6৯৫ 

10550 15019 1১611780095 25606558811 106 1215610 29 00101951 7090065,” কিন্তু সেই বৎসরেই, মহীগালদেবের 

[বাণগড়ে আবিষ্কৃত | তাআ্রশাসনের সমালোচনায়, অধ্যাপক কিল্হণ শব. 2. 5.9. ৮০1. 11517, 8০) লিখিয়। 
শিয়াছেন।--0170001965015 1105 01661 09 116 ৮0705 2%72451/012%2/2277771//6% 77621)5 10 5982551 
1106 17970৩01005 451) 08007800102 500860 01707 105 2075 5৮10 002৮505650 72702 29 5. 101০061 
100105 001 /27247%22 1 010061509170 006 1010£75167160 00 0০ 01) 18517)11700012 058751৮8211, 

৯/1)0 10051 185৮5 10150 17) 075 56170010001 075 1910) এ 06000). এই শ্পোকের “তুঙ্গা-শব্দ রাজার নামই 

ব্যক্ত করিতেছে; অস্যথ! অর্থসঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে না। 
| রাজশক্কি জিবিধ,-_-উৎসাহশক্তি, মন্ত্রশক্তি এবং প্রভুশক্তি | অমরকোষে [ ২1৮।১৯ ] তাহা উল্লিখিত আছে। 

ভাহার ব্যাখ্যায় টীকাকার ভাঙ্গলীদীক্ষিত লিবিয়া গিয়াছেন,-- 
“আ্ীমত্ক্ততন্ল দ্ধাফ্ি: | 

নিঙ্গলবন্ল ভুল্লাস্কআনি।: | 
হজ্ঞাহীলা ন্বালাহীলাস্ব অঘানম্ ক্ঘাঘল লন্লম্ক্মি: |” 

৭৯০৯ 



লেখমালা ৷ 

(১৯) 

হুর্য্যদেব হইতে যেমন কিরণকোটি-বর্ষী চন্দ্রদেব উৎপন্ন হইয়াছেন, * তাহ) হইতেও সেইব্প 

রত্বকোটি-বর্ধা বিগ্রহপালদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নয়নানন্দ-দায়ক স্ুবিমল কলাময় সেই 

রাঁজকুমারের উদয়ে ব্রিভুবনের সস্তাঁপ বিদুরিত হইয়। গিয়াছিল। 

(১১ 9 

তরদীয় অভ্রতুল্য সেনা-গজেন্দ্রগণ [ প্রথমে ] জলগ্রচুর পূর্বাঞ্চলে স্বচ্ছ সলিল পান করিয়া, 

তাহার পর [ তদন্ ] মলয়োপত্যকার চন্দন-বনে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া, ঘনীভূত-শীতল-শীকরোৎ- 

ক্ষেপে 1 তরুসমূহের জড়তা সম্পাদন করিয়া, হিমালয়ের কটকদেশ উপভোগ করিয়াছিল। 

(১২) 
তাহার পুত্র শ্রীমহীপালদেব রণক্ষেত্রে বাহুদর্প-প্রকাশে সকল বিপক্ষপক্ষ নিহত করির়1, 

“অনধিরুত-বিলুপ্ত” 1 পিতৃরাজ্যের উদ্ধারসাধন করিয়!, বাঁজগণের মস্তকে চরণপদ্ম সংস্থাপিত 

করিয়!, অবনিপাল হইয়াছিলেন। 

* মহীপালদেবের পিতার কোনরূপ বীরকীশত্ির উল্লেখ নাই । তাহাকে স্থর্ধয হইতে “চন্দ্র”রূপে উদ্ভুত বলিয়া, 
এবং তজ্জন্য ক্ভাহাতে “কলাময়"ত্বের আরোপ করিবার সুযোগ পাইয়া, কবি ইঙ্গিতে ভাহার ভাগা-বিপর্যযয়ের 
আভাস প্রদান করিয়া খাকিবেন। পরঙ্গোকে ডাহার সেনাগজেন্দ্রগণের [আশয়স্বানীভাবে ] লানাস্থানে পরিভ্রমণ 

করিয়'। শিশির-সংক্ষব্ধ হিমাচলের অধিভাকায় আশ্রয়লাতের কথায়, এবং তৎ্পরবস্তী ক্লোকে মহীপাঁলদেবের 
“অনধিকৃত-বিলুপ্ত” পিতৃরাঙ্জ্য পুনঃ প্রাপ্তির কথায়, দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসন-সময়েই পাল-সাম্্াজ্যের প্রথম 
ভাগা-বিপর্যযয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে । 

+ অধ্যাপক কিল্্হর্ণ ভাবার্থের ব্যাথা করিবার জন্য [ পাদটীকাঁয় ] লিখিয়া গিয়াছেন,-- ৬0) 196 ৮951 
€17)101€0 60]) [11611 01:017105-2 “গৌড়ের ইতিহাসে” [১২১ পৃষ্ঠায় 1] এই কে্লোকটি মহীপালের দিখিজয়-বিজ্ঞাপক 

বলিয়। উল্লিখিত ! ইহাতে .বরং মহীপাঁলের [ রাঁজ্যভ্রষ্ট ] পিতার নানাস্থানে আঙ্খয়লীভের চেষ্টাই স্ুৃচিত হইয়াছে 
বলিয়া বোধ হয়। 

$ “অনধিকৃত-বিলুপ্ত”-বিশেষণপদেক্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, প্রীচাবিদ্যা-মহার্ব জ্রীযুক্ত নগেল্দ্রনাথ বস্থ 
[ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্রিকায় এবং বিশ্বকোষে ] “অনধিকৃত ও বিলুগুরাজ্য" বলিয়। ব্যাখ্যা করিয়াছে” ; এই ব্যাথ্যাই 
“গৌড়ের ইতিহাসে [ ১২১ পৃষ্ঠায় ] গৃহীত হইয়াছে । এখামে “অনধিকৃত"-শব্দে অনধিকারীরে % বুঝিতে হইবে । 
অমরকোষে [২1৮৬] সেইরূপ অর্থই লিখিত আছে। [বস্তু মহাশয়ের ব্যাখা সম্পাদিত হইবার বন্ছ পূর্ব্বে ] 
অধ্যাপক কিল্হণণও, এই গ্লোকের ব্াখায়, সেই ভুপরিচিত অর্থের অন্থসরণ করিয়া, লিখিয়] গরিয়াছেন,--1১2৮11)ঘ 
01১12116015 0800)675 51718001779 ৮01)10)) 1205561) 928000769 2৯25 09 06০001৬, ০1101720000 01210 

€০ 71. অহীপালদেবের পিতার রাজ্য অথবা [ পিজ্াং রাজ্যং | “বরেক্্রভভমি” যে অনধিকারিগণের আক্রমণে একবার 

হন্তচ্যুত হইয়া, পুনরায় অধিকৃত হইয়াছিল, ইহাতে সেই ধঁতিহাসিক তথ্য স্ব্ক্ত হইয়] রহিয়াছে । কিন্তু এই 
শ্লোকের “অনধিকারী-শব্দে কাহাীকে বুঝিতে হইবে, তৎ্কালে তাহ সুপরিচিত থাকায়, কবি তাহার কোনরূপ 
আভাস প্রদান করেন নাই । বরেক্জভুমিতে তাহার পরিচয়স্থচক প্রমাণ অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। 

তাহার বিস্তত বিষরণ “গৌড$ফাজমালায়” দ্রষ্টব্য । | 

১৬৬ 





গোঁ ডলেখমাল! | 

মর ২. 57 টু 

টা 
সে বির্বানু স্ব ৰা; 
নেও 122 দক ই. 

১০১ পুষ্ট! | বালাদিত্য-প্রস্তুরলিপি | 
8. ৮, 55526 ৫87০4. 



বালাদিত্য-প্রস্তরলিপি। 
[ নালন্দা-লিপি। ] 

প্রশত্তি-পরিচয় । 

১৮৬৪ খৃষ্টাষে, নালন্দার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে [ বালাদিত্য-মন্দির ভূগর্ড হইতে বহিষ্কৃত 

করিবার সময়ে, ] কাণগ্ান মারশশাল একখানি কারুকার্ধ্য-খচিত প্রস্তরনির্মিত ছারফলকের নিয়তাগে 

এই লিপিটি দেখিতে পাইয়া, ইহার একটি ছাচ তুলিয়া, কলিকাতার 
এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন । * কিন্তু সোসাইটির পত্রিকায় 

তাহার কোনই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না;-ছাচখানির কি হইল, তাহাও জানিবার 

উপায় নাই। কালক্রমে এই দ্বারফলক পুনরায় ভূগর্ডে বিলীন হইয়! গিয়াছিল। পরে ব্রোড.লে 
সাহেব পুনরাক্স ইহার আবিষফার সাধন করায়, ইহা! এক্ষণে ফলিকাতার যাছুঘরে স্থান প্রাপ্ত 

হইয়াছে । | 

কনিংহাম ইহার প্রথম ছুই পংক্কির পাঠ মুদ্রিত করিয়া, 1 লিখিয়া গিয়াছিলেন )১--৭সবগ্র 

লিপিটি দশ পংস্তিতে সমাপ্ত ।” প্রকৃত পক্ষে, প্রস্তরফলকে দ্বাদশ পংক্তি দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্তী এম, এ, তাহার সম্পূর্ণ পাঠ মুদ্রিত করিয়া 

দিয়াছেন । $ তৎপূর্ধবে এই লিপির সমগ্র পাঠ উদ্ধত করিবার জন্ত কেহ 

চেষ্টা করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অক্ষরগুলি স্পষ্ট ও বৃহৎ) স্থতরাং ইহার পাঠোদ্ধার 

কষ্টসাধ্য বলিয়া কথিত হুইভে পারে না। 

চক্রবর্তী মহাশয় এই লিপির একটি ইংরাজী অন্থবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে 

"শ্রীমহীপালদেবরাজ্য সন্বৎ ১১ লিখিত থাকায়, ইহা! কোন্ মহীপালদেবের শাসন-সময়ের প্রস্তর- 

লিপি, তৎসম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইতে পারিত। কিন্ত অক্ষরের আকৃতি 

বিচার করিয়া, চক্রবর্তী মহাশয় ইহাকে প্রথম মহীপালদেবের শাসন সময়ের 

লিপি বলিয়াই স্থির করিয়াছেন । দ্বিতীয় মহীপাঁলদেবের একাদশ বৎসর রাজ্যভোগ করিবার 

সম্তাবন অল্প বলিক়্াই বোধ হয়। কারণ, রাজ্যলাভের পর, নিহত হইবার পরিচয় “রামচরিত”॥ 

কাব্যে উল্লিখিত আছে । 

আবিষ্কার-কাহিনী। 

পাঠোক্ধার-কাহিনী। 

ব্যাখ্যা-কাহিনী। 

সপপশিগাদিন। স্ধবলা 
৩ পপ পপ পাপন পপ পলা 7৩ পা 

+:£১00089010928081-5882555 9৪0০2০৮ ০1. 1119 07 122. 
1 /8,0099০02095108,11902”595 1১90০02৮৬০1. [1190 222 
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লেখমালা । 

হে স্বারঞচলকের ভগ্নাংশে এই লিপিটি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহার আফ়তন ছই ফুট সাড়ে তি 
ইঞ্চ ৮ পাচ ইঞ্চ মাত্র। লিপিটি ৯ ইঞ্চ ৯ ৫ ইঞ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। প্রস্তর 

ফলকের সংকীর্ণ কলেবরই এই ক্ষুত্র লিপিকে দ্বাদশ পংক্তিতে বিভক্ত 
লিপি-গরিচয়। করিয়াছে । যে পংক্তিতে সর্বাপেক্ষা অধিক অক্ষর স্বানলাত করিয়াছে, 

তাহাতেও একাদশটির অধিক অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই লিপিটির ভাষা সংস্কত)_ 
ইহা গদ্যলিপি। 

নালন্দার যে মন্দিরত্বারে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা একটি পুরাতন মন্দির । 
একবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পর, তাহা পুনঃ-সংস্কৃত হইয়াছিল। পুনঃ-সংস্কারকালে, নৃতন 

দ্বারফলক সংযোগের সময়ে, লিপিটি উৎকীর্ণ হুইয়! থাকিবে! যিনি এই 

পিসি পুণাকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার নাম বালাদিতা [ ৯-১* পংক্কি ], 

পিতার নাম গুরুদত, পিতামহের নাম হরদভ [ ৮-৯ পংক্তি ]; তাহারা মহাষান-মতাবলক্্ী 

ছিলেন; এবং কৌশাস্বী হইতে আসিয়া, তৈলাঢক নামক স্থানে [৫-৭ পংক্তি] বাস 

করিতেছিলেন। বালাদিত্যের নামানুসারে মন্দিরটি এখন প্বালাদিতা-মন্ির” বলিয়াই কথিত 
হইতেছে। ইহা শান্ত্রসঙ্গত হইয়াছে বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে । কারণ, যিনি মন্দির 
নিষ্দাণ করেন, তাহার পুণ্য অপেক্ষা, সংস্কার-কর্তীঘ্ন পুণ্য অধিক বলিয়া! শাস্ত্রেও উল্লিখিত আছে । 

প্রশস্তি পাঠ । 

ধ].. 
স্বীলক্ত্ভীনাহব উ- 
অ-হাভ্জ-্বজল্ ৫€ 

ক্মকিনহাক্তীভাৰ 

হাল কৃত জ্মীত সন্বহ- 

লা (ল)ত্বাম্াল-আমিল: মহ- 
লীদাবজ আলদ্ন ালু- 

জ্বীতঘ ভন্বামিন (?) জ্বীম্যাকী- 

নিলিললহ্ত স্বহহন্লমৃ- 
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বালাদিত্য-প্রস্তরলিপি। 
₹* হিম্হ্। ঘহম্থ মুত্র ল- 

২২ রতন্ত বক্-ঘল্রহামী ₹- 
£২ ব্ঘহ-কআ্লালাবাময ছুনলি। 

বঙ্গাহবাদ। 
রর 

শ্রীষহথীপালদেবরাজ্যের একাদশ সংবৎসরে, অগ্নিদাহের * পর, জীর্পোভার সাধিত হইলে, 
কৌশাস্বী হইতে সমাগত শ্রীমত্ৈলাঢক-নিবাসী প্রবর-মহাযান-মতাবলম্বী জ্যাবিষ() হরদত-পৌন 
গরুদত্ত-পুত শ্রীবালাদিত্যের এই ধর্মার্থে দান। ইহাতে যে কিছু পুণ) সঞ্জাত হইবে, তাহাতে 
যেন সকল জীব সর্বোৎকই জ্ঞানলাভ করে ইতি। 

« তৃগর্ভ হইতে বালাদিত্য মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ খনন করিবার সময়ে দেখিতে পাওয়! গিয়াছিল,--এই বিখ্যাত 

হন্দিরটির একবার জীর্পোদ্ধার সাধিত হইয়াছিল। প্রস্তরলিপির “অগ্নিদাহ"-শব্ধ তাহাকেই স্যচিত করিতেছে। 

পুরাতদ মন্দির অপ্িদাহে বিনষ্ট হইবার কথা “প্যাগ -সাম-জন্-জাঙ্গ” নামক তিকাতীয় ভাষায় রচিত বৌদ্ধধর্সের 

উ্থানপতদের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। 
১০৩ 
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বারানসীর নিকটবর্তী সারনাথ নামক নুবিখ্যাত বৌন্ধ- তীরঘক্ষেতে যে সকল পুরাকীর্ি নিদর্শন 
ক্রমে ভৃগর্ হইতে আবিষ্কৃত হইতেছে, ১৭৯৪. খৃষ্টাবধে তাহার প্রথম সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

সেই বৎসরে, একটি মুর্তি পাদপীঠে, এই প্রস্তর-লিপিটি ক্ষোদিত থাকা 

নামি দেখিতে পাওয়া! গিয়াছিল। ১৭৯৮ ৃষ্টাবে জোনাথন্ ক্ষটু তাহার বিবরণ 

এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকায় * নত: করেন। তাহার পর, এই লিপিটি বহুবার মুদ্রিত 
ও আলোচিত হইয়াছে । 

এই প্রন্তর-লিপির অক্ষরগুলি স্ুদৃ্ত এবং এ বশি্াই' কথিত হই পারে। তথাপি এই 
লিপির প্রত পাঠ কি, তদ্বিষয়ে নানা তর্কবিতর্ক প্রচলিত হইয়্াছিল। ডাক্তার ছুল্জ্ কর্তৃক 
টান উদ্ধৃত পাঠই 1 এক্ষণে প্রক্কৃত পাঠ বলিক্া স্থিরীকুত হইয়াছে। এই প্রস্তর 

লিপির প্রতিকৃতি সংযুক্ত একটি পাঠ ডাক্তার ভোগেল্ কর্তৃক মুদ্রিত 
হইয়াছে) ; এবং যে .পাদপীঠে এই প্রস্তর-লিপি খোদিত আছে, তাহারও একটি প্রতিকৃতি 
প্রকাশিত হুইয়াছে। মুল-লিপি লক্ষ নগরের যাছুঘরে রক্ষিত হইতেছে। 
» অনেকেই এই প্রস্তর-লিপির ব্যাখ্যা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । ইহাতে ১০৮৩ সন্বৎ [ ১০২৬ 
খৃষ্টাব ] উল্লিখিত থাকায়, তদ্বারা! কাল-নির্ণয়ের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, বছ লেখক এই গ্রত্তর-লিপির 

উল্লেখ করিয়া গিয়্াছেন। ডাক্তার হুল্জ.ষে ব্যাথ্য। প্রকাশিত করিয়াছিলেন, 

তাহাতে কষ্ট-কল্পনার অভাব ছিল ন!। ডাক্তার ভোগেল্, তাহ! পরিহার 
করিয়া, একটি মূলাহ্থগত ব্যাখ্যা! প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহার 
ব্যাখ্যাও সর্বাংশে মূলাহ্ুগত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। 

মূললিপি দুইটি পংক্তিতে বিস্তস্ত। সংস্কত ভাষানিবদ্ধ "ও" নমো : -॥* এই মঙ্গলাচরণের 
পর, ইহাতে চারিটি কবিতা উৎকীর্ণ রহিয়াছে । তৃতীয় পংক্তিতে কেবল সন তারিখ। চতুর্থ 

পঞ্চম পংক্কিতে “যে ধর্ম)» মন্ত্র। যে পার্দপীঠে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, 

_ তাহার শ্রীমুর্তি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে ঃ কেবল পাদপক্ম ও ই ধর্- 
চক্রা্দির চিহ্মমান্রই বর্তমান আছে। 

* 88195010 759898707098, ৮0. ৮, 5,107, 
1 110018,0 20030159হপ, ৮০1, 301৬, 7,139, 
1:21 5 ৮ ০5 21909-4) 12 222. 

ব্যাধা-কাহিনী। 

লিপি-পরিচয় | 
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ইহা! গৌঁড়াধিপ মহীপাঁলদেবের লিপি। তিনি স্পপ্ডিত স্থিরপাঁল এবং বসস্তপাল নামক 
রাতকে * নিধুক্ত করিরা, স্বাহাদিগের সাহায্যে, কাশীধামে ও সায়নাথে, নানা কীর্ভি ও জীর্ঘ 
চিত রঃ সংস্কার হ্সম্পন্ | করাইয়াছিলেন বলিয়া এই প্রন্তর-লিপিতে উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়।1 কিন্ত এতদ্বারা কোন্ কোন্ অট্টালিকা চিত হইতেছে, 

তদ্ধিষয়ে এখনও বাদাস্থবাদের অবসাঁন হয় নাই। এই লিপির সহিত বরেন্ত্র-মগুলের ইতিহাসের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান থাকায়, অন্থসন্ধান-সমিতির সদস্যগণ [ ১৯১৭ খুষ্টাবে ] কাশীধামে এবং 
সারনাথেও তথ্যাচ্থসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

এই প্রস্তর-লিপির প্রথম পংক্তিতে “গৌড়াধিপ* মহীপাঁলের আদেশে, কাশীধামে “ঈশানচিত্র- 
ঘণ্টাদির” শত-কীর্ভিরত্ধ নির্মিত হুইবার, দ্বিতীয় পংক্তিতে প্ধর্শমরাঁজিকা ও সাঙ্গ-ধর্শচক্র” সংস্কৃত 

হইবার, এবং “অষ্টমহাস্থান-শৈলগন্ধকুটী” পুনরায় নূতন করিয়া নির্মিত হইবার 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ, এই সকল 

কার্ধা-সম্পাদনের কাল বলিয়া, ইহাতে উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়! যায়। এই সময়ে, [ মহীপাঁল- 
দেবের শাসন-কালের একাদশ সংবৎসরে ] নালন্দার বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্-বিশ্ববিদ্যালয়ের অশ্নিদাঁহ- 

বিনই্-মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার সাধিত হইবার পরিচয় [ নালন্দা-লিপিতে ] প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। 

এই যুগে, অন্তান্ত স্থানেও, পুরাকীত্তির সংস্কার-কার্য প্রবস্থিত হইয়। থাকিতে পারে। তন্মধ্যে 
শাক্য-বুদ্ধদেবের জন্মস্থানের [ লুশ্বিনী-বনের ] কথা উল্লেখযোগ্য । তথায় রাজাধিরাজ অশোক 

[ তদীয় অভিষেকোত্তর-বিংশতিতম-বর্ষে ] তীর্থ ভ্রমণ করিতে আসিয়া, একটি লিপি-সংযুক্ত 
শিলান্তস্ত প্রতিষ্ঠাপিত করাইয়াছিলেন। তাহার অর্দাংশ [ ইউয়ন্ চুয়ঙ্ষের ভারত-ভ্রমণকালে ] 
খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে, বজদীর্ণ ও ভূপতিত অবস্থায়, দেখিতে পাওয়া যাইত |] তাহা এক্ষণে 

তৃগর্ভ-খননে প্রাীর-বেষ্টিত অবস্থাক্স [ যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিতবৎ] আবিষ্কত হইয়াছে । তাহার 
প্রতি লক্ষ্য করিয়া, ভিন্সেপ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন,__ তাহা খুষ্টীয় একাদশ-দবাদশ-শতাব্দীর কোনও 

লিপি-তাৎপর্ধা। 

পপ পাপ পল পপ উপ া ১০৮ . পোপ পাশীশিশী শি শিপ শপসপীততি শপে পিপিপি পপ ক পা সপ পা 

* স্থিরপাল এবং বসন্তপাল যে পরস্পরের ভ্রাত! ছিলেন, তাহাতে সংশয় নাই। তাহারা বিশ্বকোষে [ একাদশ 
ভাগের ৩১৪ পৃষ্ঠায় ] মহীপালদেবের “পুত” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন কেন, তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায় না 
প্রমাণ স্থলে £70158901098198) 97:55 ১৪০৮, ৬০1. 150 0. 1782 উল্লিখিত হইয়াছে । “গোড়ের 
ইতিহাসে” [ ১২৩ পৃষ্ঠায় ] ইপহারা মহীপীলদেবের “আত্মীয়” বলিয়! উদ্লিখিত। উই"হাদের সহিত মহীপালদেবের 
কোন সম্বন্ধ ছিল কি লা, এই প্রস্তর-লিপি ভিন্ন, তাহার আর কোনও প্রমাণ এ পর্যান্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রস্তর- 
লিপির “অন্থজ"-শবের পুক্র-বাচক অর্থ গ্রহণ কর] সর্মীচীন বলিয়া বোধ হয় না। 

1 ডাক্তার ছল্জ_ এই সকল বশীপ্তির যেরূপ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার অন্থসরণ করিয়াই, “গৌড়ের 

ইতিহাসে” [ ১২৩ পৃ্গীয় ] “ইশান”-শব্দ দীপত্তত্ত, এবং “চিত্র-ঘণ্টা” কারুকা ধর্যময় ঘণ্টা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 
ৃঁ 4 রা (15556 005 ৮125 2, 5001)5-101112551 91১5 তা রি মা সি বি 01১, (57572105015 01112000807. 0৩561) 01011) 110 01067010019? 22910 078 6 ৯11 "৪ 

12106 10 ৮১ & ফিরা হিওাছ। ৪. 10181101005 0128০0.--৮586598 88000৮52087 
৬০|, 1, 0১. 4-6. 
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লেখমালা। 

পাল-নরপাঁল কর্তৃক পুনঃস্থাপিত হইয়া থাঁকিবে।* ইহা অন্থমাঁন মান্ত। তথাপি, ইহাকেও 
সংস্কার-যুগের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বৌদ্বমতানুরক্ত পাল-নরপালগণের 

শাসন-সময়ে বিলুপ্ত-প্রায় পুরাতন বৌদ্ব-কীষ্িনিচগ্সের সংস্কার-কার্য আরন্ধ হইবার সম্ভাবনার 

অভাঁব ছিল না। এই সকল প্রমাণ, তাহার অনুকুল প্রমাণ বলিয়, গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু 

ডাক্তার ভোগেল কর্তক মুদ্রিত পাঠ প্রকাশিত হইবার পর, বেনারনস-কলেজের সুযোগ্য অধাক্ষ 

[ অধ্যাপক ভিনিস্] সোসাইটির পজিকায় “ঈশান, ঘণ্টাদি এবং গৌড়” এই কয়টি শব্ধ যথাযথ- 

ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে কিনা, তগ্প্রতি সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। 1 এবপ সংশয়ের কারণ কি, 
তাহ] প্রতিভাত হয় না, শব্ধগুলি প্রস্তর-ফলকে ক্ষোদিত রহিয়াছে, তাহার অপলাপ-সাধনের 

সম্ভাবনা নাই । পকাশ্তাং” এবং “অকারয়ৎ”-শবে “ঈশান-চিত্রঘণ্টাদি-কীর্তিরদ্ূশতাঁনি” কাশীধামে 

নির্ট্িত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। লিপিটি সারনাথে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সুতরাং তদছুক্ত 
অন্তান্ত কার্ধ সারনাথেই সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া, সকলেই ধরিয়! লইয়াছেন। সে কার্য্যগুলি 

দু শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার যোগ্য । এক শ্রেণীর কাধ্য “পুনর্নবং”, আর এক শ্রেণীর কার্য 

“নবীনীং* বলিয়া দুইটি ভিন্ন ভিন্ন শবে উল্লিখিত রহিয়াছে । ইহাতে মনে হয়,__পূর্ব-রচিত যে 

সকল কীর্থি [ সংস্কারাভাবে ] জীর্ণ হইয়াছিল, তাহাক প্পুনর্নবং” ; এবং যাহা কালক্রমে ধবংস- 
প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাকে “নবীনাং” করা হুইয়াছিল। এইরূপ ব্যাখ্যাই মুলাস্ছগত বলিয়া 
প্রতিভাত হয়। এইরূপ অর্থে শিলা-লিপির উক্তিগুলি গ্রহণ করিলে, দেখিতে পাওয় যাঁয়,-_ 

প্ধর্্মরাজিক1” এবং “সাঙ্গ-ধর্মরচক্র” এই ছুইটিকে “পুনর্নবং” করা হইয়াছিল ;--এবং “অষ্ট- 

মহাস্বান-শৈলগন্ধকুটাকে* “নবীনাং” করা হইয়াছিল । এক্ষণে ইহার কোনরূপ চিহ্ন বর্তমান আছে 

কি না, অনুসন্ধীন-সমিতি তাহা'রই অনুসন্ধান-কাধ্যে ব্যাপূত হইয়াছিলেন। সারনাথের মূল- 

মন্দিরের দক্ষিণাংশে যে বৃহৎ স্তপের ধংসাবাশষ দেওয়ান জগৎ্সিংহ কর্তৃক স্ানাস্তরিত হইয়াছিল, 

তাহা! এক্ষণে “জগতসিংহ-স্তপ” নামে কথিত হইতেছে । তাহার ভূগর্ভ-নিহিত ইষ্টক-সন্সিবেশ- 
ব্যাপারে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,_-একটি পুরাতন স্ত,পের বহির্ভাগে আর একটি স্ত,পাবরণ 
রচিত করিয়া, সংস্ষার-কাঁ্য সম্পন্ন করা হইয়াছিল। ইহার অনতিদুরে ঘে অশোক -স্তস্ত আবিষ্কৃত 

স্পপ্পাপা্া টি পপপাপীীপিশস্স তাপ পাশপাশি 4 শিপ শিিশ্পিগশিকিসি পিপি ০ ০৯০ সাপ পা ৮৮০২৯ শপ পপ 

%: 11016 1)11101 ৮17101525 09105086603) 00006 565৮61010)06100019)00251095 10651 560 8 
78221950176 0111)6. 1900017150 চ১510-1517)5 770 00061952761) 0 16561015000 0015 -00757609 

[916 (০ 8 1২000: 01) 71100 01 12010721019 7899. শ্মিথ. সমগ্র ভতুটি ভূপতিত হইবার প্রমীণ কোথায় 

পাইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করেন নাই । সুতরাং তাহার সিদ্ধান্ত যাহাই হউক, তাহার কারণটি বিচারসহ হয় 
নাই। পরলোকগত পৃর্ণচন্জ মুখোপাধ্যায় এই আশাক-স্তান্ডের খনন-কার্যে ব্যাপুত হইয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন,__ 
এই শুস্তের চারিদিকে একটি পুরাভন ও একটি অপেক্ষাকৃত নৃতন ইষ্টক-এ্াঠার বর্তমান আছে। শেষ প্রাটীরকে 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কার-কাধ্যের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

1 [05509) (কায ট0 হু ডেটে075 6 0001)1051580177555 102 ৮1010) ৮5 27511006000 00 
7১109185501 71701175000, চ161591)9115 1 চে) 00501509556 00655 ঠ5571959.খি) 4৯১ 8১ ৪ (নত 561155) 
০], 11, ০. 9, 1), 447. 
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সারনাথ-লিপি। 

হইয়াছে, তাহার শীর্ষদেশে, [ সিংহ-চতুষ্টয়ের মধ্যস্থলে ] কীলক-সংযোগে সংস্থাপিত একট প্্নচক্র” 
বিদ্যমান ছিল )--তাহার ভগ্রাংশমাত্রই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। স্থতরাঁং “্জগৎসিংহ. সুপ” নাষে 

কথিত স্তপটিকে এবং অশোক-্তত্তপর্ষস্থ ধশ্মচক্র-চিহৃকে যথাক্রমে “ধর্ধরাজিকাং, এবং পসীকগং 
ধর্মচক্রং” বলিয়া গ্রহণ করিলে, “পুনর্নৰং”-শব্দ ব্যবহৃত হইবার কারণ বুঝিতে পারা যাঁয়। 
শাক্য-বুদ্ধদেব স্বয়ং ঘে সকল স্থানে বাস করিয়া “ধর্শচক্র-গ্রবর্তিন” করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
সারনাথই প্রথম এবং ভূবনবিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র । এই সকল স্থানে উত্তরকালে “আলয় নাম্িত 

হইয়াছিল। তিব্বতীক়্ গ্রন্থে গাহা “গন্ধীলয়” [ অপনভ্রংশে গন্ষৌলা ] নামে উল্লিখিত। * তাহাই 

পগন্ধকুটা” নামেও পরিচিত ছিল। মুল-মন্দিরকে সেই “গন্ধকুটী” বলিয়া গ্রহণ করিলে, দেখিতে 

পাওয়] যায়,-তাহার উপাদান ও রচনা-রীতি খুষ্টায় একাদশ শতান্ষীর পরিচয় গ্রাদান করে) 

ছই এক স্থলে প্রস্তর-গাত্রে যে নকল অক্ষর ক্ষোদদিত আছে, তাহাও প্রথম মহীপালদেবের শাসন- 

সময়ের বঙ্গাক্ষরের অন্ুবূপ। নানা স্থান হইতে সংগৃহীত প্রস্তরের সহিত ইষ্টক-সংযোগে এই 

অক্টালিকা নৃতন করিয়া নির্মিত হইয়াছিল। কা'রণ,-_অশোক-স্তস্তের অবস্থান-ভূমির সহিত এই 
মন্দিরের দ্বার-সংস্থাপনের সামঞ্জস্তা নাই, ইহার রচনা-রীতি ও উচ্চশ্রেণীর শিল্প-কৌশলের পরিচয় 

প্রদান করে না। এই সকল কারণে মনে হয়,যাহ1 মূল-মন্দির নামে কথিত হইতেছে, 
তাহাই প্অষ্টমহাস্থান-শৈলগন্ধকুটী”--এবং তাহা গৌড়াধিপ মহীপাঁলের কীর্তি। সারনাথের 

“ধামেক” নামক স্ুবুহ ৎ স্,পটিকে প্ধর্মরাজিক।” মনে করিয়া, ডাক্তার ভোগেল তাহাঁকেই 

গোৌড়াধিপ মহীপালের সংস্কার-কাধ্যের নিদশনরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু “ধামেক-স্ত, রি 

কখনও সংস্কৃত হইয়াছিল বলিয়া কল্পন1 করিবার উপায় নাই ; বরং তাহার রচনা-কাধ্য সম্পূর্ণরূপে 

সমাপ্ত না হুইবারই পরিচয় বর্তমান আছে। এই স্তুপ একটি “বো ধিসত্ব-স্ত,প৮, এবং ইহার 

প্রকৃত নাম “ধন্মেক্ষা”,- এইরূপ পরিচকস [ ১৬৬৯ সংবতে লিখিত ] জিনপ্রভ নামক জৈন যতি- 

বিরচিত “তীর্ঘকল্প” গ্রন্থে প্রাপ্ত হইয়া, অধ্যাপক ভিনিস্ তাহ! উদ্ধত করিয়াছেন। বথা-_ 

কক্মহ্যাঁ ক্গী্-ক্ষিলতী ঘর্ন্ঘা লাল যল্ি্ী অল নীছিঘলব্হান্বলহ-জিব্হ- 
স্বকিল(ন)-বামন লাঅললম্ 1৮ 

প্রশন্তি-পাঠ। 

| ও” নলী নুত্রা্ ॥ 

অাহাল(ক্)জী (জী )-ঘহ্হ্তাঁ বুহ-স্ীনালহাম্ি-দাহাজ | 
ক্সাহাম্স ললিনম্লুললি-মিবীকৃন্: দীঅভাদীসা ॥(১) 

শপ শপ ৯৯ ০০ ২ শী সীকিিশশ্পীীশিপসপিশাসিপিপপিশিিশপিপপ পণ পপি $পী পল 

চ%৪- 9970-0০8-28:0£- 116৫ চি 187 13178001 9818 2 0 দহ 1983) ০ (112, 
পোমপপাশ লা শপ পপ ০ ৭০ 
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লেখমালা । 

ছু(খু)মান-ছিক্গছব্তাহি-জীপ্িহজমনালি জী । 
নীভাঘিদী লক্ভীপাব: জাগআাঁ আীলালজাহ [ অল ]1(২) 

৭ বদন্ীজন-ঢাহ্জ্ঞী ত্রীছাহ-লিলিনন্মিনী। 
নী ভঙ্মহাজিজ্জা স্বা্ সন্ধান ঘ্বন লন্ব ॥(৩) 

্ধনবন্পী ্্ব লনীলা লছলভবাহ্সাল-আজনন্তন্ভুতী। 
হনাঁ স্ীক্িক্মাভী অঘন্নান্বী$লুল: আীলান্ ॥(8) 

বলল ২০০২ দীমক্ল ৫৫ 
ই অল্মা উন্তুদললা কন নজাঁ লঘাহালীল্সনহুল্। 
নলাজ্্ব আী লিহী হন ভাহী লক্কাম্মলন্যা: (৫) 80 

বঙ্রাহবাদ । 

(১) 
সরসী-সদৃশ-বারাণসীধামে, চরণাবনত-নৃপতিমস্তকাবস্থিত-কে শপাশ-সংস্পর্শে শৈবালাকীর্ণরূপে 

প্রতিভাত, শ্রীবামরাশি নামক গুরুদেবের * পাদপদ্মের আরাধন] করিয়া,__ 

(২ ) 

গৌড়াধিপ মহীপাল [ ধাহাদিগের দ্বারা] ঈশান-চিত্রঘণ্টাদি 4 শত-কীস্তিরত্র নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন, 

523 
তাহাদিগের পাগ্ডিত্য সফল হইয়াছে,__তাহারা সম্বোধি-পথ হইতে বিনিবর্তন করেন নাই। 

সেই শ্রীমান্ স্থিরপাঁল ও শ্রীমান্ বসস্তপাঁল [নামক ] অনুজ + প্ধর্্রাজিকার” ৪ ও “সাঙ্গ ধর্মচ ক্রের* 
জীর্ণসংস্কার এবং 

শি শীত শপ পা পপ -০- পপ পপ বা ০৮ পালা পি ০ ৮৭ পা ৪ সপ পি ক পপাশপাশ পা পিপিপি 0001 0 পিপিপি পাশাপাশি পপ শপীশিত 

* “গুরব-শ্ীবামরাশিপাদাজং” শিষ্ট প্রয়োগ বলিয়া বোধ হয় না। অধ্যাপক ভিনিসও এই পদকে “অনস্থিত" 
বলিয়াছেন। মহীপালদেবের গুরুদেব এখনও বরেন্্রমগুলে সুপরিচিত । লোকে তাহার ভদ্রাসনের ধ্বংসাবশেষ 
দেখাইয়। দিয়া, নানা অলৌকিক আখ্যায়িকর অবতারণ] করিয়া থাকে । 

1 হয ভি ভিলঘধ্ত্ী অন্তাবাদবত ক্ষ: 1” কাশীখণ্ডে [৩৭৫] “চিত্রঘন্টেশীর” এইরূপ যে উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাঁতে “নবদুর্গার” একতমা শুচিত হুইয়াছেন। কাশীধামে “নবন্র্গার” পুরাতন প্রস্তরমুষ্তির 
ধ্বংসাবশেবগুলি অদ্যাঁপি পূজিত হইতেছে। “চিত্র-ঘণ্টাদি" শব্দে সকলগুলিই স্ৃচিত হইয়া থাকিলে, মহীপালদের 
তাহাদের জন্যও মন্দির নিশ্মাণ করাইয়াছিলেন বলিয়া বুঝিতে হইবে । 

£ ভাক্তান্ন ভোগেল বসম্ভপালকে হিরপালের “অনুজ” বলিয়' ব্যাখ্যা করিয়া শিয়াছেন | কিন্তু, রটন|-ভঙী 
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সারনাখ-লিপি 

€৪ ) 
“আই্ট-মহাস্থান*-শৈলবিনির্দিত * "গন্ধকুটী” 1 নূতন করিয় নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। 

(৫ ) 

যে সকল ধর্ম হেতু হইতে সমুদ্ভূত, তাহাদিগের হেতু কি, তথাগত ( বুদ্ধদেব ) তাহ। ব্যক্ত 

করিয়াছিলেন । তাহাদিগের যাহ নিরোধ তাহা এইরূপ, মহাপ্রমণ (বুদ্ধদেব) এইরূপ বলিতেন । ? 
সংবৎ ১০৮৩ । ১১ই পৌষ। 

স্থিরপাল এবং বসম্ভপাল উভয়কেই মহীপালদেবের “অন্জ” বলিয়! বাক্ত করিতে পারে। পদমর্ধ্যাদা-বিজ্ঞাপক 
“জ্রীমান্” শব্দ সাধারণ রাজকন্শারীর সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা অল্প বলিয়াই বোধ হয়। এই প্লোকের 
“বোধাববিনিবন্তিনো” বিশেষণ-পদেও স্থিরপাল-বসন্তপালের প্রাধান্য কীষ্তিত হইয়াছে । তাহারা সাধনপথ অবলম্বন 
করিয়া, সন্বোধি লাভের আশায় জলাগুলি দিয়া, সংসারে বিনিবর্তন করেন নই বলিয়া, তাহাদের পাণ্ডিতা 
“সফলীকৃত” হইয়াছিল! ঘে দেশে অনেক রাজকুমার চিরপ্রত্রজ্যা গ্রহণ করিতেন, সে দেশে যহীপালদেবের 
অন্জন্বয়ের পক্ষে তাহ গ্রহণ করা আশ্চর্যের বিষয় বলিয়। কথিত হইতে পারে না। “অন্ুজ”-শব স্থিরপাল এবং 

বসস্তপাল উভয়ের পক্ষেই তুল্যরূপে প্রযোজ্য ; সুতরাং তাহারা যে পরস্পরের ভ্রাতা ছিলেন, এই মান্্ই বলা হয় 
লাই,_-ভাহারা উভয়েই “অন্থজ”-পদবাচ্য, ইহাও বলা হইয়াছে। এরূপ রচনাভঙ্গীর প্রতি লক্ষা করিলে, 
তাহাদিগকে মহীপালদেবের “অন্থজ” বলিয়াই শ্রহণ করা যাইতে পারে। 

$ প্ক্মঞ্ীজ্ী লাল এজ্মবালী(?) খন্বহ্জ্জীনি অক্মবাজিক্যা-ন্স্কব্ৰ সলিভ্ভাঘিজ্ঘনি”-_দিবাবদান গ্রন্থের [৩৭৯ পৃঃ] 
এই উক্তি উদ্ধত করিয়া, অধ্যাপক ফুসে “ধর্রাজিকা"-শবের অর্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। তদন্বসারে অশোক-কত 
তপই প্ধন্মরাজিকা” এবং তাহাই সংস্কৃত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎ্প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, অনেকে ই 
সারনাথের “ধামেক” নামক ভ্তপকে “ধর্মরাজিকা” বলিয়া বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন। 

* বৌদ্ধ-সাহিত্যে ছুই শ্রেণীর “অষ্ট-মহাস্থানের” পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধাপক ভিনিস্ আপনাকে 
“শুক্ষ-বৈমাকরণ”" বলিয়া অভিহিত করিয়া লিখিয়াছেন, অষ্টমহাস্থান-শৈলগন্ধকুটী” ব্যাকরণ-শাস্সাহুসায়ে “অষ্ট- 
মহাস্থান হইতে সংগৃহীত শিলা দ্বারা নিশ্মিত গন্ধকৃটী” এইরূপ অর্থ প্রকাশিত করিলে, শৈল-শব্দের পরিবর্তে শিলা- 
শবের বাবহার করিতে 'হইত। এই সমাস-নিবন্ধ-পদে অষ্টমহাস্থান [ নামক রচনা-বিজ্ঞাপক স্থানে ] সংযুক্ত শিলা- 
নিশ্মিত গন্ধকুটী স্থচিত হইয়1 থাকিবে, ইহাই তাহার অভিপ্রায়। যথা,-1076 1069. 048 50755, ৮9%2%/ 

17727 61170 012,065, 17015151007556 0562 53020060017) 005 0017)79087005 1610 1090 00170911)50 0176 
৬014 5112. 10051659006 92112. 1306 25 10 16205 117 (1)6 1175011]901005 1176 00001900170) 517৩7) 15301৬69 
11000 56101517065) 02750010015 170520770 101€. (171) 0215 :7005 51011176115 00706 01650920565 7 200, 
1) 01) 51771705 2155 51616 87596015055 (09951010175), 1 ৮/09010 11761500916 17738155 ০0৮০1 117৩ ৯০010, 
[702105,5072775, 57657007190 101906 ০07৮ 13951110185 25 272 810171065010151061107509076 1200122 
1017209198156 100 5501510015৮61) 60 23001217255 28000141108 00 1015 06605- 48 4010516 
হানাাাাহা121) 1 5051-5215 31421202) 11012095616 0055 ৮৮61] 00 20061710100 107018--ত 47 2 
(5৬ 561155) ৮০1. 11, ০. 9১ 7), 445. 

1 বুদ্ধদেবের বাসস্থানের উপর যেসকল মন্দির নিশ্দিত হইয়াছিল, তাহাই “গন্ধকুটী- নাষে পরিচিত । 
“গন্ধকৃটীতে” বুহ্ৃযুস্তি প্রতিষ্টিত থাকিত। “প্যাগ-সাম-জন্-জাঙ্গ” নামক তিব্বতীয় গ্রন্থে গগিজ্ধালয়” নামের 

অপভ্রংশ “গল্জোলার” উল্লেখ আছে। ৰ 
$£ যৌদ্ধযত-বিজ্ঞাপক এই মন্ত্রট বিনয়-পিটকের অভ্তগত; ইহাতে স্থত্ররূপে শাক্যসিংহের উপদেশের সার মম 

নিহিত আছে বলিয়া, ইহা উত্তরকালে মন্দিরে, চৈত্যে, শ্রীমু্তিতে উৎকীণ হইত। হজ, ডেভিডস্ (৬1798 
15505 1519. 146) ইনার এইরূপ ইংরাজী অন্কবাদ করিয়াছেন | যথা, 

4404 91] 00)2015 ৮10101) 07০০5206107) 2. 02059 
প)5 12075802055 5%00121058 055 00055? 
4৮150. 105 1525 95001717560 010617 55552010918 2150 ) 
0015 15 022 00017170601 006 £62 58004 8,1 
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নয়পালদেবের শাসনসময়ের প্রস্তর-লিপি । 

[ কৃষ্ণঘারিকা-মন্দিরলিপি ] 

প্রশত্তি-পরিচয় । 

গয়াধামের কৃষ্ণঘ্বারিকা-মন্দিরটি প্রায় শতবর্ষ পূর্বে দামোদর লাল ধোক্রী [ গয়ালী] 
কর্তৃক নির্টিত হইয়াছিল। তৎপূর্বেও এ স্থানে একটি পুরাতন মন্দির বিদ্যমান ছিল বলিয়াই 

বোধ হয়। আধুনিক মন্দিরের প্রবেশদ্বারে, একটি পুরাতন প্রস্তর-লিপি 
দেখিতে পাইয়া, কানিংহাম তাহার একটি প্রতিলিপি মুদ্রিত করিয়। গিয়া- 

ছিলেন । * লিপিটি অদ্যাপি বর্তমান আছে, এবং তাহার সহিত নয়পালদেবের শাসন-সময়ের 

পরিচয় সংযুক্ত রহিয়াছে । এই লিপি বিশ্বাদিত্য নামক এক ব্যক্তির [ বিষুমন্দির-নির্দ্মাণের ] 

প্রশন্তি হইলেও, এক্ষণে যে মন্দিরের পহিত ইহার সম্বন্ধ দখিতে পাওয়া যায়, তাহার নামানুসারে 

ইহা “কৃষ্তত্বারিকা-মন্দিরলিপি” নামেই পণ্ডিত-সমাঁজে সুপরিচিত হইয়াছে । 

কানিংহাম এই প্রন্তর-লিপির পাঠোদ্ধার করিতে অসমর্থ হইয়1, ইহাকে নয়পালদেবের বিজয়- 

রাজ্যের পঞ্চদশ সংবতসরের প্রস্তর-লিপি বলিক্সাই সংক্ষেপে পরিচয় প্রদান করিয়। গিয়াছেন। 

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল ইহার পাঠোদ্ধারের জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু 

তিনিও কৃতকাধ্য হইতে না পারায়, তদ্বিবরণ সোসাইটির পত্রিকায় উল্লিখিত 

হইয়াছিল । 1 অবশেষে শ্রীযুক্ত মনোমাহন চক্রবর্তী এম-এ এই প্রস্তর-লিপির পাঠোদ্ধার 

করিয়া, সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন। $ বঙ্গ-সাহিত্যে এই লিপি এখনও 

অপরিচিত বলিলে অতুক্তি হয় না। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ এবং শ্রীযুক্ত 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বারিষ্টার মহোদয় অন্ুসন্ধান-সমিতিকে এই প্রস্তর-লিপির প্রতিলিপি 

প্রদান করিয়। ধন্তবাদের পাত্র হইয়াছেন। 

এ পথ্যস্ত এই লিপির আদাস্তের অনুবাদ কোন ভাষায় প্রকাশিত হয় এই । চক্রবত্তি- 

মহাঁশয় ইহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণমাত্রই প্রকাশিত করিয়া! গিয়াছেন। কানিংহাম-গ্রকাশিত 

প্রতিলিপি, চক্রবপ্তি-মহাঁশয় কর্তৃক উদ্ধৃত পাঠ, এবং বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের প্রেরিত প্রতিলিপি অবলম্বন করিয়া, ইহার একটি 

আবিষ্কার-কাহিনী। 

পাঠোদ্ধার-কাহিন্মী। 

ব্যাখ্যা-কাহিনী। 

/ পাপা স্পস্ট রা 

* 8.20739901081050 90155 99007৮, ৬০1, 111) 01. ৮৮11, 
[০০0০9610855 4 5 ১ ৯880561879. 
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কৃষ্ণঘারিকা-মন্দিরলিপি। 

বঙ্গানুবাদ সম্পাদনের চেষ্টা! কর! হইল। ইহাতে নয়পালদেবের শাসনসময়ের[ গযা-প্রদেশের ] 
কিছু কিছু বিবরণ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। 

এই প্রস্তর-লিপির অক্ষর-বিস্তাম লিপি-শৌন্দর্য্যের পরিচয় প্রদানের উপযুক্ত হইলেও, 
[ ৪র্থ এবং ৭ম হইতে ১৪শ পংক্তি প্্যস্ত ] স্থানে স্থানে অক্ষরগুলি ক্ষয়প্রীপ্ত হইয়াছে। প্রস্তর- 

ফলকের ২ ফুট ৪ ইঞ্চ ৯ ১ ফুটস্থান এই লিপিতে পূর্ণ হইয়! রহিয়াছে । 
পংক্কিসংখা! ১৮। তাহাতে «ও' নমে] ভগবতে বাস্থদেবাঁয়” হইতে আর্ত 

করিয়া, সংস্কৃতভাষা-নিবদ্ধ ২১ শ্লোক উতকীর্ণ হইয়াছিল। চক্রবন্তি-মহাঁশয় বছ বেশে তাহার 

পাঠোদ্বার সাধিত করিয়াছেন । 

নয়পালদেবের শাসন-সময়ে গয়াধামে বেদাধায়নের এরূপ আতিশযা ছিল যে, বেদাভ্যাস- 

পরায়ণ দ্বিজগণের "উদশীর্পোগ্র-পাঠক্রমে” লোকে পরস্পরের বাক্যালাপ শ্রবণ করিতে অসুবিধা 

বোধ করিত। সেই গয়াধামে, তৎকালে বৈদিক যাগষজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, 

[৩ শ্লোক] তথাকার মহাদ্বিজ-বংশোদ্ভব পরিতোষের পত্র, শৃদ্রকের পৃত্র, 
বিশ্বাদিত্য [ ৫-১৭ শ্লোক ] জনাদ্দনের মন্দির নির্শাণ করিয়াছিলেন। ইহাই এই প্রস্তর-লিপির 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ। সহদেব নামক কোনও “বাজিবৈদ্য” [ অশ্ব-চিকিৎসক ] এই গ্রশস্তি রচনা 

করিয়াছিলেন, [১৯ শ্রোক ] এবং শ্রীমদধিপসোমের পুত্র শ্রীমৎ সটটসোম এই গ্রশস্তি উৎকীর্ণ 

করিয়াছিলেন। [২০ শ্লোক] শ্রীযুক্ত চক্রবপ্তি-মহাশয় কবির নাম পসহদেব” বলিয়াই, 
লিখিয়াছেন । * 

লিপি-পরিচয়। 

লিপি-বিবরণ | 

প্রশস্তি-পাঠ। 

ধ ও ললী লশনন ম্বান্তুহনান ॥ 

ত্সির-লীবজলবান্দহ-জাম-জ্সান্নি: 
ব্বীলিহাল-কল্বিব-হুলি-মীনলাষা:। 
তক্লাহ্যলান হন ত্বত্বন্বঘা লীী 

লিগ: দিযান্বঘ-অবষা মুলক সুক্মান্ ॥(১) 
পপ পপ পাপী পিস পাপী 

পপ পট বপন পপ 

* 10067726257 ৮85 ০0701190560 17১9 008 52)790652, 781১0 25 2150 8 ৬৪)1-৬914)8 ০7 

৬৬(৩/1020 10)951 0121), 

(১) ব্সন্ততিলক। প্রস্তরফলকে এবং কানিংহামের প্রতিলিপিতে “গীতবাসাঃ” গাঠই দেখিতে পাওয়া ঘায়। 

চঙ্বষ্থি-মহাশয় “গীতবাস£"-পাঠ উদ্ধত করিয়াছেন। 
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লেখমালা। 

২ ্যালিম্মায অলব্নঅনু- স্কিন বিমান দঙ্গানা ঘলি-. 

না জন্য নাজনীন দি সু না 

রাহে জ- 

বলি বা 2৪ নী ॥(২) 

বভাম্ঘার-ণহাঘন্ম-ভ্রিজলহ্যীরীষ্বামি-নাতঙ্গনলা- 
বৃদ্ধ বত্ববিন-জ্লিত্যনিন্দই শ্রজাবন্বাঘী নিহ: | 

জিস্বাসফ্বিন-স্বীল-ঘৃলনস্- -চনান্নান্্রলী ঘক্মল 

ঘন্মা 

& অজ লত্বালআাহিত জী: জ্বান্বন্ম স্বলিভ্ভল 0৩) 

ন্যাতন ব্যান [ক হ]-লীকনক্লা- 
নি্কচ্ছক্স-বক্সলি বলা ম্বজলালিলর্গী । 

ঘন্হী)ভ-বৃক্হৰ-লত্বাল্রিজহাজ-ন্্ী (8) 

&. ॥ ক্মলালবন্ম-ছিজবাজ-মব্ত্বৰ্: 

ঘলন্নলী লুবি-নিলুনি-লুলয্া: | 

অন্নুম্র অন্দ্রী বিব্হািজ-ঘ্ুলিজ্জা- 

দিমীলম্ব: হিলীল-ঘক্সজ: ॥(৫) 

্মলন্ম-জালান্্-হিশন্ন-লন্হিই: 

শ্সিনব্লা-ঘব্ি-াব্যা- 
স্মত্ব জমল্। 

আহ্ন্-স্তমাঘাল-নমব্লি-লহজই: 
জলন্ললী অহ অস্বীলি হাল্রলল্ 8২) 

175775157555851 অলাস্সিলা জক্ছমলা। 
পাপ পপ কপি পর ৮ পলাশী পপ পাশপাশি টিতে পা শশিশীশিশিশীট পাশপাশি শিট ীকপশপাশিাপাপীপাস্ শিপ . ৮ পম 

€(২-৩) শী ল- -বিক্রাড়িত ] 

৪) বসম্ততিলক। বন্ধনী-মধ্াস্থ অক্ষরাবলী অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে । চক্রবর্তি-মহাশয় “পল্পাপকে “পক্সা পাঠ 
করিয়াছেন। 

€(4-৬) বংশস্কবিল। 
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এ | কফদারিকা-মন্দিরলিপি। রর 
বধ হম তি মে ৭): | 

৩ নুহীবআআল-ম্হন্-স্তধালিঘি-স্বসা-ন্ান্হামিহানক্ছাতি- 
. ব্াইি সৃক্ত্ঘ ললূত অঙ্বী]লি হলিনী মধ্য [নিীজী নন্দন] 

কাঠুই হি দুব্[িল] লবঅ[জুী[ই] বিবাবীদিল 
 স্বজ্ম- ্্ীহ-ঘবীছি- নৃক্ষবন্হী-ষ্ট বিবা]ন্া- 

্ ঝিল ॥(৮) 
অব অন্ম-স্তুন ক্িহ্তন আন্ববী মাহ্লীত্র জন্দীনিদ্র 
অক্সাস্যত্নযুহ্যা ললি: হ্যহত্বী অজব্জিনা লাভলি। 
[হণ অ]ল্লি হ্যব্ছা; ঘুঘু [অহ্]মাহ্]ত্বত্রি জিনীমা-্বী- 
ল্দিষ্বাহিব্জ মজীজলন্ ব্তন- 

৫ | ধা অলি: অলব্তী: স্মিনন্ ॥(৯) 

অ ক্লাঘান্মজহ: [ক্তসালিভি হিলাঘুষ্য: জানা বাধী- 
য ব্ৃক্কান্য]হতান্সিনী হি হিল দীল: দলা দী]হুত:। 
দব্সন্ব:জ্ব্যালিলান্জিন-দব্জালব্স-দভালম্সিলি: 

স্মিভী 
৩ জজ্বল-জন্সন্রত্ধ দুম শী লালন: মমব্বাছিলাম্ ॥(১০) 

[হীহুব্ভতন্বম লবজনিল্মল-বস্বা-কিম্তাজি-জীম্ঘাক্স,ন- 
ব্দীভীন্দুবিন- আাহ্বিন্বা -লিছিল: দীভু: দলানা(?)নৃয্য; | 
নাজ্মানলীন অআাজ্থি হাতি [লন] চজ্ঘ- 

৫€ ব-স্রত্অঙ্গল: 

নিব দাজ্ন-জ্বতলযান্র-[নিঘবত্্: ঘচ্অন্হ্ললন্নাহ্লণি ॥(১১) 

ম্িআান্সম্সাভী মি ]তস্-বলানলাহ-লিজী 

জলী লহানন স্বব্রব্জল স্ুদক্কাঘহ্ব লজল। 

(৭) আব্য।। 

(৮) শীর্দ'ল-বিক্রনীড়িত । 
(৯) শার্দল-বিআ্ীড়িভ। 
(১) শার্দ'ল-বিজীডিভ। 
(১১) শার্দল-বিজীড়িত। 

৯৫ ১০৩ 



লেখমাল!। 

বু) বা যহ্য আী: ঘঘুতিন-লি- 
জ্রান্বাম্ঘৃকুমিলী 

অমাঘাজক্রা ক]: ঘলঘিজ্ অল্বলান্ছ]নিলম]: ॥(১২) 

[বহ্যাজলিল-লভৃবান্সিন-লন্তী]অভ্যান্ন-ব্ক্ান্িলি- 
বুন্যাহন্ম-হিজ্[ক্মনীদ্বন-নু)ল বত্বীলানা জল: | 

মালন্হীব্ঘুক্ | 
ই নিলাল লাঘ]জ ইই নিজ্জ্য্রাজ্ 

স্বামা- -ঘুতান- 'বুপ্বমি-লিঘনিন:(?) জীন্নি: ঘমলাজব্ঘল ॥(১৩) 

বামন] য- -এহিনীন-জীত্ঘলী লীন্ছিলানি মলল্: জ্তা[ব্]। 
[অহ্স] নিদ্বিভলুন্ধুত-জ্জলালি সাস্রঅন্নি লিঘ- | 

.  লালি ঘলালি] ॥(১৪) 

লিনহ্ন্নি হন্লিনব্ভ্ন্নি(?) আলি জ্ল্িলালি [লালি নব তৃক্রমানি। 
সনিলন্হলন্হ-ললিযক্প্রহান্ত লিনষন্তি ঘক্লি বাহি-জক্হহাক্য] ॥(১৫) 

বন্নান]ন লনন নজল্বা কুল লমহ্য শি্সি- 
৫৯, লাঁ। 

্ান্তুত্বানি জ্ুালি কৃষ্মালা ভা লালি লালি কৃন্না ন্ ॥(১৬) 
অমাহন্-হাম্ি-লিঘ[হন্-স্সগ্রলব্ব]লাআা 

স্সহ্যা [মুন] জনি ল মুলান্বালা অনু: । 

সিটি ন জত্মন্বিভৃান্বহৃলব্ন-জন্ী- 

হ্বনাল জীন্নলল- 
থ্ছ জাহি ললাহঁলহ্র ॥6১৭) 

জন্নাঘান্বন্ন-স্যক্ক-নব্মল লমন্ধুন্মন্ দীক্ভীভম- 

সানীজ- ্ থালি নন চিরে অজ: নিট | 
শাশাশীশিশি শিীপাশিশশ পাপপিস্পীশী শিপ সপাপিশ পা 

২ 

৮ জি পপ পল পপ পপপাপ পাস শি শত ৮৮৮ ৮ পাস পাপীিতল পশাপপিশপাশশ০৮-4৮০৮ পপশি ৯৮ ০১টি? 

(১২) শিখরিনী। 
(১৩) শার্দল-বিক্রীড়িত। 
(১৪) রথোদ্ধতা- স্বাগতা । 
(১৫) জগতী। 
(১৬) অক্ষরাবতী | 

(১৭) বৰসস্ভৃতিলক | 



কষ্ণঘারিকা-মন্দিরলিপি। 

ন্যৃত্ব]বুনল-নক্্রহী হি ঘলা- 

৫৩ জালি আলী হাজন ॥(১৮) 

শ্রালিইব্ম-বন্থইন-লিক্মি: লল্ স্ক্বি হিত ল্য লিলান্দ 

প্ললধীন্ব-ন্কক্দ্রহিলী ভত্সলহ্ স্লুহিধ ₹ললীন ॥(১৯) 
আননী$ধিদঘীলভ্ভা্মজনাভ্জিন হব: | 
তন্- 

তু জীম্ব-জন্মাথি আলন্ বহঘীলন হিষ্তিলা ॥(২০) 

ঘালহ্ব-স্তুলব্তবাবাভমধনাহ- 

লাঘিজ্মনি ক্ীলমনান্ধতুন্র । 
বিন্িভ্ঞামাল বম ণজ্-ব্স- 

অঙল্যহ বিত্বি লঙযান্তর জীন্টি]: ॥(২১) 

বঙ্গান্থবাদ । 

(১9 

প্রক্ক,টিত-নীলক মল-বনতুল্য * দেহকা্ বিশিষ্ট, সুবর্ণবৎ নয়নাভিরাম রমণীয় ছ্যতি-খচিত 

গীতবসনধারী, [ অতএব] বিদ্বাদ্দামোন্ভীসিত ঘনঘটাবৎ প্রতীয়মান, বিষুণ [ লক্গমী-সরস্বততী ] 

প্রিয়তমা-যুগলের আশীর্বাদের সহিত 1 তোমাদিগকে সংযুক্ত করুন । 

6২.) 

সমস্ত-বিষস্্-পরিতৃপ্ত বিপ্রগণকে স্থ্টি করিবার পর, প্রজাপতি [ রক্ষা রঃ যেন চি নিজের 

১ ১৮) শারদ 'ল-বিজ্রীডিত। | 

(১৯) স্বাগতা। 

(২*) অন্থষ্টভ.। 

(২১) উপজাতি। এই ক্সোকের “সংখ্য”"-শবে একার দেখিতে পাওয়া যায় ন|। 

* এই ক্জোকের “নীলকমলাকরে” সমূহার্থক “আকর”-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । যথা, “গক্কাজব্জন্যানল- 

লহ্তলব্তভন্্”» ইতি কবিকল্পক্রমঃ। এইরূপ প্রয়োগ “নীতিশতকেও? দেখিতে পাওয়া যায়। ধথা,-প্রয়াজৰ 

হিলজবী লিজ্ন্জীজবীনি (| অেষ্ঠার্থেও “আক'র”-শব্দ ব্যবহাত হইতে পারে। 

1 অর্থাৎ “তোমরা আয ও বিহান্ হও" বিষ তোমাদিগকে এই আশীর্বাদ করুন্। 

২ পিশতিশিক্িশী ০.১ পপ াপীশাীশী শশী তি পিল পপ পাপা 

১১৫ 



পপি 

লেখমাল!। 511 

র্তিসমূহ * ধারণ করিয়া, বেখালে নিজেই অবস্থিতি ৃ করিয়াছিলেন, সেই শারদীর-মেঘমালার 

ায় শুত্র-গুদ্ধ সমুচ্চ সৌধমালায় সমলঙ্কত + শ্রীমদ্গন্মাধাম জগতে অর্গলশুন্ত মোক্ষদ্বার [ বলিয়া] 

শীত হুইয়। থাকে। ইত ডর 

0৩) কি, 

তথায় বেদাভ্যাস-পরারণ দ্বিজগণের কঠ-নিঃস্যত | [ শিক্ষা-স্বর-সমাজুষ্ট ] পাঠ-পদ্ধতিক্রমে ? 

উচচচৈঃস্বরে উচ্চরিত পাঠধ্বনির সংমিশ্রণে [ অন্ত ] বাক্যালাপ সষত্বে বোধগম্য হইয়া! থাকে। 
[কিঞ্চ] সেখানে নিরস্তর যে হোম-ধৃূমরাশি উদ্গত হইতেছে, তাহার তিমিরাবরণের মধ্যেই 
ধর্ম, কলিকালের মহাভয়ে, সম্প্রতি [ আত্মগোপন করিয়া ] অবস্থিত করিতেছেন । 

€:৪--৫ ) 

যে বংশ, অতিশয় সমাদৃত গুণসংযুক্ত ব্যবহারনীতির প্রভাবে [ উরুন'লপস্মার ] মহানীল- 

সরশ্বতীর ছদ্মহীন গৃহতুল্য, সেই সঙ্জন সম্পর্ক-সংযুক্ত নীহার-মনে? -: | শরচ্চজ্জণ কিরণে ] 
্রন্ফুটিত কুন্দ-কুহ্থমরাশির স্তায় পরম সুন্দর মহাদ্িজরাজবংশে-.1ররাজপুত্রিকা [ উমার ] 
প্রিয়তম [ মহেশ্বরের ] সহিত উপমাঁলাভের যোগ্য, পরিভোধ-নামক ধন্ত পুরুষ জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলেন। মহেশ্বর [ অ-জাতলক্ষ্া ণ | অলক্ষ্য-জন্মা, [ ছিজরাজ-শেখরঃ ] চজ্রশেথর, এবং 

4৮15 ১সঞক্া ০ পা প্লাগ লা প০া পি পিপিপি? পাশাপাশি ০ শীগীপিপপশপ শক শালি পিপাসা ৬০১টি পাপী ৫-৮0107 

* এই শ্লোকে সমূহার্থে “প্রপঞ্চণ-শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে । ণ্সনত্ব: নত্বরদি হ্যানিকাই ত্য সলাহবী” ইতি 

মেদিনী। 
1 অত্রস্থ এক এক জন বিপ্র যেন এক একটি ব্রহ্ষা। গয়।মাহাতস্ব্যোক্ত ব্রহ্মার বচন হইতে এই ক্লোকের ভাৰ 

গৃহীত হইয়াছে । যথা» 

“বীজ্জা: ঘ্বব্ঘলআাঘা শী শ্বানিলী অক্ষাব্ীক্ধবা: | 

তবম্মান্ এ দুলঘিম্মন্দি নব্স্ত দুজিল: ভ্বা ॥৮ | 
| “উদ্গীর্ণ- শবে “কষ্ঠনিঃশ্ত” বুঝিতে হুইবে। এখানে “্উদ্গগীর্ণ-শব্দের র্যবহারে [আলঙ্কারিকদিগের 

মতে ] শ্রাম্যতা-দোষ হয় নাই। যথা দণ্যাচার্ধয2। 
“লিদুনীহুলীব্যআান্লাহি নীব্যানতলি-ল্ঘনাস্মঘন্। 
ক্মনি ক্বন্হহলন্মল ম্মাব্মন্ন্বা নিবাস্ন ॥৮ 

8 অগ্নিপুরাণে [ ৩৩৬ অধ্যায়ে ] বেদপাঠক্রম যথা,-- 
“মান; দক্গিত্যস্তৃ:ব্মিনল ব্রইয্য হাসু নথলীদ্লল। 
লত্হিলি জন্তননল ল্লজ ল্রক্বস্র-কাঁজুলিন-্অল্লিলিল ॥ 
লাহন্ত লিত্যান্ অত্র ল্লীঘা স্িবীবার লত্ব হ্বভা মঘীজ্ঘল্। 
লসুষ্-্বান্মন্থলভ্ৰহাব্মা গ্ক্ঘল লাহুল স্িৰ্:-ক্িনলল ॥৮ 

| ভাগবতে [ ১০1৭২ ] মনোহর-অর্থে “হার”-শবের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যখা”-“বউী্ স্বাব অহ 
ঈন্য শ্রল্।৮ আীধরস্বামী তাহার এইরূপ ব্যাধ্যা করিয়াছেন । যখা,-ণনহল স্কাহ স্ব স্বহিন লললীস্কং না। 

এ লক্ষন শ্িক্-দালমী:” জনক: | [ হ1ই।৫২8।] 

১৯৬ 



গা | কারক বকিরলিপি 

[সমস্ততো ডি ছি কষ র্ ] ) চছিকে প্রচুর ভশ্ম-ভূষণে বা অষ্টবৈভবে অলঙ্কত) পরিতোধও 
তছৎ [ অজাতলগ্গা ] সমকক্ষ- শৃ, [ দ্বিজরাজ-শেখরঃ ] া্মণা গণ, এবং সঃ সমস্ততো। ভূরি- 
বিৃতি-কুষণঃ ] র্দতোভাবে পর চে টির অলঙ্কৃত। টা 

৬) 
সাহার অসাধারণ, দিগববযাসী, স্র্থকাম- 4 ব্রিবর্গ-] সংস্ষ্ট-গুধাবলীর আধার, শরচন্র- 

কিরণাপহারী বা এই জগৎ সর্বত্র আবৃত হইয়া রহিয়াছে। 

| € ৭) 

তাহার পর, সুরারির সায় শুদ্রক নামক তাহার [ এক ] আত্মজ জন্মগ্রহণ করিয়াছ্িলেন। 

মুরারি যেমন [ দ্বিজবর- বিনতানন্ান-নিরস্গতিকঃ 1 | পক্ষিবর গঞ্কড় ব্যতীত অন্ত বাহুনশূন্ত, এবং 

[ ল্ষ্যা সমাশ্রিতঃ ] লক্মীদেবীর সহিত চির-সংযুক্ত) তিনিও সেইরূপ [ দ্বিজবর-বিনতা-নন্দন- 
নিরন্ত"গতিকঃ ] ব্রাহ্মণগণের এবং ধাচকগণের আনন্দবদ্ধনার্থ অনন্তকর্মা, এবং | লক্ষ্মা সমাশিতঃ] 

খীশবরয্য-সংযুক্ত ছিলেন। | 

(৮) 
শরচ্চন্দ্র-নধা [ সমুস্তাসিত ট-সদুরপ্রস্থিত নয়নাভিরাম কুন্দ-কুন্থমশোভার প্রতিবিস্ববিশিষ্ট 

তাহার যশোরাশিতে ত্রিলোকীতল আচ্ছন্ন হইয়াছিল বলিয়া, তাহা যেন কপুর-পূর্ণ হইয়া 

গিয়াছিল ? শ্বেতচন্দন-চুণ-চর্চিত হইয়া গিয়াছিল, ক্ষুন্ধ-ঙ্গীরসমুদ্রোখিত সমুচ্চ-লহরী-লেছে প্লাবিত 

হইয়া গিয়াছিল। 

* বিভুতিঃ--($) অহ্িনাতাদ্রদজাহ' ইলনল্, ঘগ্া-- 

“ক্মলিলা শ্মিলা দামি: দাজান্ঘ লক্ষিনা ঘা । 

মিলত নঙ্গীল্রত্্ লঘা জালাহজ্ামিলা ॥" 
(২) মিষছুললজ্ঞ বা। 
(২) দহন হজ অন্তর নধ্ রষ্টান্জ লল্ঘঘল্ 

লিল্ঘালন্ঃ স্বর জ্বীলি হয ললন্ব: দহ্ল্। 

ইস্থত্া ল্য মপ্পিত্থ বিশ্ুমিবিনি নীঘন ॥ 
[ কুম্ম-পুরাণ, ১ অধ্যায় ] 

অন্তপক্ষে, “বিভূতি'-শলে সন্পৎ বুঝাইবে। [ রঘুবংশ, ৩৬ ] এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। যথা” 
“ক্মনিলুঘ নিধুলি নাবী লন্বনন্যালিআল তীহুঘান্।” 

1 জিবর্গ-_ “কিবা খন্ধান্ধালাই স্তন: অ্ীব্তজী:” বুন্মমহ: ) “বহ্ববজন্তলানি” ইতি মেদিনী। 

+ দ্বিজং-_“হৃন্দ-নিদাহ্তলা: ছিজা:” ছুন্যহ্: | দ্বিজ:--(১) পক্ষী । (২) ব্রাহ্মণ । 
বিনতাদন্মনঃ--কম্কাপের অন্তর! পত্ীর নাম বিনত| ছিল। তিনি অরুণ ও গরুড়ের জননী ছিলোন। 

অন্যপক্ষে বিনত'-শবে আনত যাচক-জনকে বুঝায়। 
$ ছায়া--এই শব্দটিকে এখানে প্রতিবিশ্ব কিস্বা সাদৃশ্য অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে। “ছাতা বত্মদিযা জাল: 

দলিনিদ্ৰ ললালম:” হুজ্মলহ: | সাুন্টার্থে প্রয়োগ বখা,--“ঘুনজ্জাঘামস্ল্ ' জমি কৃক্মাজাপ্বন্টিলামাল। 

৯১৭ 



লেখমালা। টন ৯7 

| ৰ (৮) ই রি ০২358০৮৫ 

র্দপুত্র [ যুধিঠিরে ] সত্যবাক্য, পর্বতমালা স্থিরত্ব, সমুদ্রে গাম্ভীধা, সথরষ্র [ বৃহস্পতিতে ] 

বহু-আশ্র্য্য-গুণশালিনী বুদ্ধি, তাস্করে তেজন্থিতা ১--এই সকল গুণ পৃথক্ পৃথক্ লক্ষিত হইয়া 

থাকে; কিন্ত [ শৃত্রক] তর্দীয় উদ্বেলিত জিগীষা-রসে [ এই ব্যবস্থাকে পরাভূত করিবার অভি- 

প্রায়ে ] একাধারে এই সকল গুণান্িত বিশ্বাদিত্য নামক পুত্রকে জন্মদান করিয়াছিলেন। 

(১০ 9 

পরই পুত্র, ষোড়শ-কলা-পরিপূর্ণ তাপাস্তকর সুধানিধি [ চন্দ্রের ]ন্তাকস,* চতুঃষ্টিকলা-সম্পন্ন 

বলিয়া, [ লৌক-সমাজের ] তাপাস্তকর ছিলেন । সমুকতত-শৈলশিখরারূঢ, প্রথর-কিরণ-গ্রকাঁশক 

মার্তগু-দেবের স্তায়, তিনিও অত্যুচ্চ সমুন্নতি লাভ করিয়া, প্রবল প্রতাপাদ্থিত হুইয়াছিলেন। 

তিনি অজশ্রভাবে সমস্ত যাঁচকগণের প্রত্যেকের অন্তঃকরণের অভিলধিত ফল প্রদানের পোভায় 

সমন্বিত হইয়া, যেন | জঙ্গম ] বিচরণ-শীল কল্বৃক্ষব্ূপেই প্রতিভাত হইতেন। 

৮) চি 2 

তাহার বাহু-দগ-যুগলের প্রচণ্ড বিক্রম-[ রূপ ]-কশার আঘাত প্রাপ্ত দিগ্বাজিসমুছের শৌধা- 

সঞ্জাত অদ্ভুত ক্রীড়ায় তাহার অরাতি-কানন উৎপাটিত হইত; তিনি প্রবল প্রতাপে অরুণ-রাগ- 

রঞ্ভিত ছিলেন। মহাসাগর যেমন + আলীর সমীপবন্তী হইক্স! [ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াঁও, তাহাতে 

বিক্ষুৰ না হইয়া! ] ধের্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে )১--তিনিও সেইরূপ আপতৎকাল সন্নিহিত হইলে, 

ধৈর্য্য প্রকাশ করিতেন ; [ কিঞ্চ | প্রচুর সম্পদের অধিকারী হইয়াও, তিনি $ প্রান্কত জনগণের 
হ্যায় গর্বপ্রকাশ করিতেন না। 

€& ১২) 

যে ব্যক্তি, ! অন্য-ব্যালঙ্গঃ ] অসদ্িষয়ে দৃঢ়াসক্ত হইয়া, অসমুচিত ব্যবহারে | বিকলঃ ] দুর্বল 

হইয়া! পড়িয়াছে, সে ধনলাভ করিলে, তাহ] মদ্যের স্তায় তাহাকে পদস্থালিত এবং ভপহাসাম্পদ 

করিয়া থাকে । কিস্ত দেই ধন বিশ্বাদিতোযর পক্ষে সমুচিত বিলাসের অভ্ু'দয় সাধন করিত, 

তাহা তাহার পক্ষে যথার্থই অলঙ্কার বলিয়া প্রতিভাত হইত, এবং তাহাতে জ-্মাজেরও সম'ধক 

আনন উপশ্থিত হইত। 

নিই সিট নি ৫. পি পপি পপ পপ" ২৮ 

* কলানাং গণৈঃ--সীত-বাদ্য-মৃত্য-নাট্য প্রভৃতি শৈবতস্্রোক্ত চতুঃঘষ্টি কলার নাম শ্রীধরশ্বামি-কৃত শ্ীমন্তাগবত- 
টাকায় দ্রষ্টব্য। 

1 আলিঃ (অলী বা)--“বীত্ববান্তী ব্লিঘাল ড্ুলাল্” জন্ম: | “আলী” শব্দে কুলককেও (৭16) বুঝাইতে 

গ্রে। 
| প্রান্কৃতঃ-্মনীচঃ। “ভরিজছা; দালহা লীন; সাজলম্থ ঘঅন্জল:" ঘন্তলহ্: | 

১১৮ 



পু কাক! সঙদিলিপি। রি 

ৃ ৃবী যতদূর তাহার লিন । ববিতার আশ্রয় লাভ  করিহাছিল, অত পর্ন পৃথিবী- রি 

নিবাসী লোকসমাজ বৃত্যারম্তচেষটায় উদ্ধোখিত বাহযুগলে তাহার কান্তি কীর্তন করিতেছে দেখিয়া, 
আনন্দ-পুলকিত-কালেবরে দেবগণ অশস্বরপথে বিমান অবনমিত € বিলামিত ) করিস, শ্লাঘা- বা-দণিত- 

মন্তকে নিপতিত (1) হইয়া, সেই কীন্ি রি শ্রবণ করিতেন। | 

(১৪ ) 

হার পরিতোষের বা অশুয়ার লেশমাত্র উপস্থি হইলে, তাহার ঘধীর কটাক্ষপাঁতমাত্রে 
তদীয় অনুকুল জনগণ ধনলাভ করিতেন, প্রতিকূল জনগণ নিধন প্রাপ্ত হইতেন। 

(১৫ ) 
নিনাদশীল দস্তিবরগামী যে তারশব্দ * তাহা অতিমন্মমন্দভাবে অতিগভীর গিরি-গৃহাতে ছুরুত্য় 

হইয়] বাস করিয়া থাকে | 

হিং ও ভিড.) 

ছুর্বর্জ্ঞেয় + নীতির সর্ধত্র সর্নিবেশ-প্রভাবে, তাহার বিষমদশ-প্রাপ্ত ব্যাকুল অরাতিকুল দুর্গীম 
হইতেও স্ষদুর্ম স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 

(১৭ ) 

সপ্তসমুদ্ররূপ ( শ্লথ ) চলনশীল-শিথিল-মেখলা-বিশিঞ্ই এই বসুন্বরার কত না ভূমিপতি জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলেন ; [কিস্ত] দীর্ঘকালেও কাহারও যে [মন্দির ]1 সমাধা লাভ করে ন'ই, তিনি 

| বিশ্বাদিত্য ] এখানে জনার্দনের সেই মন্দির নিশ্মিত করাইয়াছেন &। 

(১৮) 
এই মন্দির কৈলাস-শিখরের সন্ত্রমকে পরাভূত করিয়া, হিমানী-ছ্যতিসম্পর কুন্দ-সুলার 

যশোরাশির সমুন্নত পুঞ্জরূপে প্রতিভাত হইতেছে । তাহার অতুযুচ্চ শিৎরাগ্র-নিবদ্ধ শরচ্চন্দের শুভ্র 

শোভাবশিষ্ট পতীকারাশিতে, নভঃস্ল যেন নূতন মঞ্জরী মুঞ্চম করিতে করিতে শোভা প্রাণ্ড 

হইতেছে। 
স্ব লপ 

পা জাপা পাস ষ্ঠ 

* কুচিতানি স্তারধ্বনি সমূহ | ছুরুত্রয়ানি স্রযাহা দুঃখে অন্নমিত হয়। এই শ্লোকের অর্থ বগম বলিয়া প্রতিভাত 

হয় লা। 

1 হুষ্নস্বস্ত -ছুইখেন:নীয়তে জ্ঞায়তে যৎ তৎ। খন্প্রতায়ে সিদ্ধ পদ। 

$ কীর্তনয্স্মন্দিরম্। “ল আবীপ্মীলহ রল্পনা' ীহিলী” বলি জাকল্পৰী। 

9 সিদ্ধিষ্ ৮ সমান্তিত 40010016604. 
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(১৯ ) | . 

বাজিবৈদা-সহদেব-বিরচিত তীয় এই প্রশস্তি সঙ্জন-হৃদয়ে রমণীর স্তায় গ্রেম-সৌহদ-হুখের 

একমাত্র আধার.হইয়! নিরতিশয়িত ভাবে বিরাঙ্গ করিতে থাকুক । 

(২০ ) 

শ্রী অধিপসোমের পুত্র স্টসোম নামক শিল্পী | এই প্রশত্তির ] উত্কীর্ণ-কর্ম্দে হশঃ উপার্জন 

করিয়াছেন। 

(২১) 

সমন্ত-তৃমণগ্ুল-রাজ্যভার-ধারণকারী শ্রীনয়পালদেবের বিলিখ্যমান-বিজয়রাজ্ের পঞ্চদশ 

বৎসরে এই মন্দির সমাপ্ত হইর়াছে। 

১০৬ 



তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তাতত্রশোসন | 
[ আমগাছি-লিপি ] 

প্রশত্তি-পরিচয়। 

১৮০৬ থুষ্টাবে দিনাজপুরের অন্তর্গত বাদালের [ কোম্পানী-বাহাছুবের ] কুচীর গ্রায় চৌদ 
মাইল দূরবর্তী [ স্ুলতানপুরের অন্তর্গত ] আমগাছি নামক একটি পুরাতন ইষ্টকাচ্ছাদিত পরিত্যক্ত 

স্থানে এক কৃষক মৃত্তিকা খনন করিতে গিয়া, এই তাত্শাসন প্রাপ্ত হইয়া, 
পুলিশের হস্তে সমর্পণ করায়, ইহা! দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট প্যাটল্ সাহেব 

কর্তৃক কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে প্রেরিত হইয়াছিল ) * এবং ইহার আবিফার-কাহিনী 
সোসাইটির পত্রিকায় 1 প্রকাশিত হইয়াছিল। শাসনথানি তদবধি সোসাইটির পুস্তকালয়ে 
রক্ষিত হইতেছে। 

স্থবিখ্যাত অধ্যাপক কোল্ক্রক্ এই তাত্রশাসনের পাঠোদ্ধারে ব্যাপূত হইয়াছিলেন । কিন্ত 
অক্ষর-বিলোপের জন্য, তিনি ইনার সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত করিতে অশক্ত হইয়া, একটি আগশিক 

বিবরণমাত্রই প্রকাশিত করিয়া গিয়াছিলেন। সোসাইটির শতবার্ষিকী 
বিবরণী প্রকাশিত করিবার সময়, অধ্যাপক হর্ণলি আর একবার পাঠোদ্ধার- 

সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি যতদূর কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন, তাহাই মুদ্রিত হইয়াছিল । 
পরে এই শাসনলিপির পদ্যাংশের পাঠ অধ্যাপক কিল্হর্ণ কর্তৃক উদ্ভুত ও প্রকাশিত হইয়াছে । $ 

সম্পূর্ণ লিপির পাঠ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। 
অধ্যাপক কোল্ক্রক্ এবং অধ্যাপক হর্ণলি ঘতদূর পধ্যন্ত পাঠোদ্ধারে কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন, 

ততদূরই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন। বংশবিবৃতি-স্থচক শ্লোকাবলীর বধ্যে অনেক 

শ্লোকই নারায়ণপালদেবের [ ভাগলপুরে আবিষ্কৃত] এবং মহীপালদেবের 
[ বাণগড়ে আবিষ্কৃত ] তাঅশাসন হইতে গৃহীত ধলিয়া, এ দুইটি শাসন- 

পিপির সাহায্যে অধ্যাপক কিল্হর্ণ পদ্যাংশের একটি ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া গয়াছেন। এতদ্বার! 
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কাহাকে ভূমিদান করা হইয়াছিল, তাহ! নির্ণীত হইতে পারে নাই; "দুতকের* পরিচয়ও 

উদ্ঘাটিত হইতে পারে নাই। অধ্যাপক কোল্ক্রকৃ ইহাকে “ঘবাদশ সংবৎসরের লিপি বন্য, 
এবং অধ্যাপক কিল্হর্ণ "দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ সংবৎসরের লিপি” বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশিত করিয়া 

গিয়াছেন। সি 
এই তাত্ত্পক্টথানির আয়তন ১৪২১৫১২৪ ইঞ্চ। প্রথম পৃষ্টে ৩৩ পংক্তিতে এবং অপর পৃষ্ঠ 

১৬ পংক্তিতে সংস্কতভাষা-নিবদ্ধ পদ্যগণ্যাত্ক লিপি উতকীর্ণ হইন্নাছিল। কিন্তু কালপ্রভাবে ইহার 

_ উভয় পৃষ্ঠের অক্ষরাবলীই অল্লাধিক পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়। গিয়াছে । ইহাতে 
যে রাজমুদ্রা সংযুক্ত আছে,_-তাহার মধ্যস্থলে “উীবিগ্রভপালদেব* স্পষ্টাক্ষরে 

উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ইহার একটি গ্রতিলিপি তুলিয়া লইয়া, ফ্রিটু সাহেব অধ্যাপক কিল্হর্ণের 

নিকট প্রেরণ করায়, তদবলম্বনেই ইহার পাঠোদ্ধার সাধিত হইয়াছে । গদ্যাংশের পাঠ অন্থান্ত 

তাত্রশাসনের সাহায্যে উদ্ধৃত হইতে পারে। শ্রীষুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ তাহা 

প্রকাশিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন । 

নয়পালদেব-পাদান্থধাত [ ২৩-২৪ পংক্তি ] বিগ্রহপালদেব তর্দীয় বিজয়-রাজ্যের ১২ বা ১৩ 

বৎসরের ৯ চৈত্রদ্দিনে | ৪২ পংক্তি ] পুগু.বর্ধনভূক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ-বিষয়ে [২৪ পংক্তি] 

এক ব্রাহ্মণকে ভূষিদান করিয়াছিলেন * ইহাতে গ্রহীতার নাম এবং বংশ- 

পরিচয় উল্লিখিত ছিল, যে জয়স্কন্ধাবার হইতে এই দানপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, 
তাহার নামও উল্লিখিত ছিল।+ কিন্তু অক্ষর-বিলোপে তাহার পাঠোদ্ধার সাধন করা কঠিন 

হইয়া পু পড়িয়াছে। মভীপালদেবের [ বাণগড়ে আবিষ্কৃত ] তাত্রশাস্নখানি পোসলী-গ্রামাগত 

মহীধর শিল্পিকর্তৃক উৎকীর্ণ হুইয়াছিল। বিগ্রহপালদেবের এই তাত্রশাসনও পোসলী-গ্রামাগ 

মহীধরশিল্পির পুত্র শশিদেব কর্তৃক উতৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া [ ৪৯ পংক্তি ] উল্লিখিত আছে। 
যথা,--. 

লিপি-পরিচয় । 

লিপি-বিবরণ।। 

দীষ্ন্ীন্াম-লিমীন-সীলত্ীঘহ-ভুবুলা । 
বুহ স্যান্ধল নূলৃক্জীব্ হস্িই[জিল ভিক্দিল।' 

(০ ওকি চা 

০০ 

* এই তাঅশাসনোক্ত দানপত্র [৪০ পংক্তি] একটি চন্দ্রগ্রহণোপলক্ষে গঙ্গাস্নানান্তে প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া 
অধ্যাপক কিল্হর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়। গিয়াছেন। 

1 অধ্যাপক হর্ণলি [২৩ পংক্তিতে ] “্রীমুদ্গগিরি” বলিয়। জয়স্বন্জাবারের নাম উদ্ধ,ত করিয়াছিলেন। 
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শা লিপি ।:: 
| এপি | রা, 

নী নিম্ন ক 'স্হয। রী য্হঘান: 

রী [ান্মফ, টি 7 'বিহনজ অহা বিনা 10 
হ 
পি যঃ জাম- ধার দমষ মান আাচ্ষনী: ] 

রর ৃ আছ লিনা: 
বু ্বীলাীনলাহী ও জলি বা | 

বীদান্বহুন্ন: ॥(১) 
৬ ন্মলিষীলল বজলজহী হীন কবল: স্কালৰ 
মত্বজ্ছহুমত্লা ভুব্সিনমরল। মঙ্ধানসততী লুষ্ল[যা]ন্। 

[লঙ্ম]াহা-হিদাত্বনজ-লিহন: বী(জধী)্সাা] 
্ ব্রযীওষ্মাহমু- 

হব্নান্জীছি-বিভা-্াবিলন্তিলা কীঘক্মানাভজী তঘ: ॥(২) 

হালহান ব্যত্ভীন-ন্মনঘজ ব্নহ্যালুকদী হুক: 

ধীলিন কৃহদাকি নক্জ- 
ও [ লন্িলা ব্রা্ধ্দান্ল- ] লালা: । 

অং আলালঅ-লিল্দজীজ-অ্লি ক্লান: ব্মিন: আাঘল 

যৃক্যা: মন্-দনান্দিলীলি হজ্হীইজানদলা হিজ্ম: ॥৩) 
নজঞান্ত- 

চ [ দন্দু-বহিন জননী ] ম্হূলাল: 
ভ্বলী মুত্র বিজহী জানালা । 
ধন্মাছিদা মলবিনা স্বঘি ইন্বদাক্ী 

স্পা সি 

রি ০০ রর 

(১) অন্ধরা। 
(২) শীর্দলবির্জীতিত। 

(৩) শার্দ'লবিজীতিত। 

পপ পপ পাপ বকা ০০4. 
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লেখমাল!। 

নি 

5 

৫ 

২ 

হই 

অ: দুল্জ ঘুলল-হ্াজ্জ-ন্তব্ভান্মলমীল্ 08) 
স্বীলা- | 

[ল্লিন্ত্কনান্া ঘ্বন্ভুত্ব হলানমল্ হিঅ জাল; । 

ল্ননিলা-সঘাঘল-নিলীদি-নিলজামি-জঅবজাহ: ॥(৫) 

হিজরা: দিনিাজলাঘ ঘল হি নিল- 

| [জান্ হা]য্যান্ 
আীলন্নহ্ললযান্্মু ললঘ লাহামযা ষদল। 

অ: ত্বীতীদনিনি: জিহীলব্ছি-হুন্বা-স্থিভাত্ি-নীতীদজ 
ন্আামীসান্ন অল্ভভ্তন্াহ লাৰিল: 

[ব্ব] হম আক্মাধলম্ ॥(৬) 
নীযাম্তি অছিলুব্ব-বাীহললী- 
বিনানিস্ত জুন্নু্রহ-নৃক্সন্ন্ছী: 
নিব্যাল-্দীব্টি কলবনলঅস্্র ব্য 

আীবাজ্মনান্ ছ- 
লি [লত্স) ল ন্লীন্মণান্ন: ॥(৭) 

নহ্মান্ দুনছিলিপালিসিহিন লন্ভমা হাস্জুতান্মতীন্ভী- 
হূত্বব্তান্ৃত্রলীবী কুন্িনৰি ললমী লাব্ইন্সাঁ দলুন:। 

[ন্ বীদান্ল ] কুন শ্বিহলহলনল হজদজন্বা তুইজী 
লন্নানুল জাৰল-ত্মনিব্ৰন্বিন-নননবিন্ত্বন্বিলাস্যজাআা: 0৮) 

-৮-7-শ্িিতিশিট লিলি শশিগীািশিশাশাশী তাকী তিনশত ই ও আপি পাত পাপী িশা ১৮৮১৮ শশি৮০৭০শশ ওপ্পোশী সপাপ শিস ১। 2 সস জপ স্পা? এসপি শন, 

(8) বসম্ততিলক । এই শ্নোকে ডাক্তার হরণলি "পূর্ববজো” পাঠ উদ্ধত করিয়া, জয়পালকেই দেবপালের 
ল্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়। স্থির কবিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁম্রপ্রে প্রথমে পপূর্ববজে” উৎ্কীর্ণ হইয়াছিল; পরে সংশোধিত 
হইবার চিহ্ন দেখিতে পীওয়] যায়। | 

€«) আধ্যা। 
(৬) শার্দ,লবিজ্রীড়িত । 
(৭) বসম্ততিলক। 

€৮) শুরা । 
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(হব্লাজিল হাজত হলুল লালন স্ব... 
৪ | | হন হানহক্জা। 

ভন্যাত্্-সব্জ-চন্তযজি-জন্ছমী: ভমী বমজীলিন জীবতন্ণী ॥(৯) 
নজ্জাদ্বমূত স্ববিন্তু অনতুব্দীতিনত্ীঁ 
জাবীল ন্ত ছ 'নিনক্কনানাই 

হধু :। 

[ লক্গ ] দিব্য নিলবীন জবালহ্বন 

শ্রলীহিবন হুবিনী শ্ুত্বলহ্য নাম: ॥(১০) 
ছলজবনিনন্ব: তবু শ্রান্ুহুণা- 

হলছিজন-নরিন্তম হাজ্ঞ লাঘাহ্য মিলনল্। 
২ | লিত্থিন ]-ন্বয্যণন্পী মুষ্যনা বুদ লবা- 

হলনহ্বলিদা: আীলক্কীদাবাহন: ॥(১১) 
জন্ বীলাবত্ মিহ্ঘ্ি জাননাহ: ছিলিম্যলা 

লিলন্বন্ ঘল্নীম্যা: দ্ল- 
ং৩ জুমার হিত্ব কৃনি:। 

ভুলচনান্ল-ক্িক্সরসজলি হলুহাতজনমলি- 

ক্বলী ঘন্ম: ঘ্বব্ঘ কজলি লমদাবী লহদেলি: ॥(১২) 

ঘাঁন: ঘজ্সল-ভীল্রন: মবিতী: ঘুজা- 
ধল | নৃহক্ধ: ঘভা - 

জন্সান [ ল্ন্বহী ]$লিজ[জ্্] ছহিন: জানা: জী লিদ্বিজা। 

স্বানুলম্-ঘলাস্মঘ: ফিনআঙগা : ভ্ক্র ] জননুষ্র্ন্ 

ীললিন্মন্কপাহ্ত-্তদনি- 
$. [ জন্ম ননী দামন্থন্ ? 10(১৩) 

হত সান্থি দন্তুৰ-ঢঅলি ব্লভ্ড লাদীআ নী 

০) ইশ্রব্া। 11 7. 
(১) বসম্ভতিলক। 
(১১) ষালিনী। 
(১২) শিধরিণী। সাহিত্যপরিষৎ-পঞ্জিকীয় এই ক্লোকের “দোধাসঙ্গ" পাঠ "যোধাসঙ্গ রূপে উদ্ধাত 

হইয়াছে। 

৯৯২৫ 



চোখমালা। 

হহ জআহ্মা হব লজবীঘনজ্জা-অজ্হলন্ত । 

জবা ঘাল্ট হ্বাহন্্ অতল আৰ হ- 

[ ফ্র-নুষ্যা: | 
| দাবী] যা: জতজ মলজন্ অহ ধলা-বাজীন্া: 00১৪) 

বঙ্গান্বাদ। 

(১২) 

[ দোষাঁর ] রজনীর * সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, পর্বত-শিখরে পদবিস্তাস করিয়!, সকল দিকে 

কিরণ বিতরণ করিয়া, সুর্য্দেব যেমন উদয়াচল হইতে উদ্দিত হইয়া থাকেন; সেইরূপ দোষের 

সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, সমস্ত সামস্ত-নরপালগণের মস্তকে পদবিস্তাস করিয়া, সকল দিকেই প্রতাপ 

বিস্তৃত করিয়া, অক্তানান্ধকার-বিনাশী স্িগ্বপ্রক্কৃতি লোকামুরাগভাজন নয়পাল নামক নরপতি 

সেই [ পূর্ব শ্লোকোক্ত ] নরপালের পুণ্যবলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 

( ১৩ ) 
তাহা হইতে তেজন্বী বিগ্রহপালপেব [ নামক ] নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ৷ দেখিবার 

আগ্রহে, সঙ্জনগণ তাহাকে যেন লোচনপুটে পান করিতেন 11 নিয়ত স্মররিপু-পুজান্থরক্র, 

শক্রকুল-কালকদ্র, বিষুণ অপেক্ষাও অধিক সংগ্রাম-চতুর, বর্ণাশ্রমের আশ্রয়স্থল, এই রাজা শ্বকীয় 
শুত্র যশঃগ্রভায় জগৎকে হুরঞ্জিত করিয়াছিলেন । 

হি 

পপপল্পপীশশা ৯ আপা পপ পরা পর পপ পক জাতী সিএগগাপাশি পিন ০৮. পা পাপপপপিশিশ ০০০০ শত পাটি ৭6৭ এ ৮৯ পতিত হি পিসি পিপ্পিপীগ 

* এই ল্লোকে স্্রাদেবের সহিত তুলন। করিবার জশ্য, কৰি প্রতাক্ষর-শ্লেষের" অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। 
স্্য-পক্ষে “দোষা-সঙ্গ" রজনীর সঙ্গকে ; রাজগক্ষে “দোৌষ-আসঙ্গ” দোষাসক্তিকে ; স্থয্য-পক্ষে পক্ষিতিভৎ" 
পর্বতকে ; রাজপক্ষে সামন্ত-রাজগণকে ; সুর্যা-পক্ষে “প্রসভ" অন্ধকীর-বিনাশী কিরণ-বিকাশকে ; রাজপক্ষে 
বাছছবলকে স্থৃচিভ করিতেছে । “গড়ের ইতিহাসে” [ ০২৮ পুষ্ঠায় ] “দোষাসঙ্গ” পাঠ “যোধাসঙ্জ” বলিয় উদ্ধত 
হইয়াছে । রজনীর নাম “দোষা” সংস্কৃত সাহিত্যে হৃপরিভিত। এক সময়ে দোষা-শব্দের ব্যবহার প্রচলিত 

ছিল। আর্ধ্যাসপ্তশতীর [২৯৮] “হীজা ক্দি অূজাতী লহ্িজাযা: স্ক্গিজজলাঘায্ব” এবং যা?” [ 818৬ ] “মাসি 
নুদ লস্কিনাঘবব্্ভী জিধীলি ন্যাজীক্জ-জীব্ধলহলা ঘন লঙ্মিন্ম:” উল্লেখযোগ্য । চন্দ্রের নাম “হীঘাজ্ধাহ্”, প্রদীপের 
নাম “ভীমা-লিজ হ” । 

+ এইরূপ রচনা-কৌশল, কালিদাসের রচনা-কৌশলের অন্থকরণ বলিয়। কথিত হইতে পারে। 
ঠ ষহাদেব এবং বুদ্ধদেব উভয়েই *ম্মররিপু” বলিয়া কখিত। এই তাত্শাসন [ ৩৬ পংক্তি ] “আবাবন্থা স্ত- 

টেরি প্রদত্ব হইয়াছিল; সুতরাং এখানে “প্মররিপু-পৃজানুরক্ত”-বিশেষণটিকে রাজার বৌদ্ধমত-বিজ্ঞাপক 
বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। *ল্বানুল্দন্থ-্বলাম্মঘ:” এই বিশেষণপদ বিগ্রহপালদেবের বৌদ্ধমতান্রাগের 
বিরোধী বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ধর্মপালদেবও বর্ণাশ্রমধর্ের আশ্রয় বলিয়া, দেবপালদেবের তাত্রশাসনে, 
উত্লিবিত। 
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্রশ্তি
 পরিচয়

 । 

১৮৯২ খৃষ্টান্ের অক্টোবর মাসে বারাণসী-ধামের গ্জা- বরণা.সঙ্গ্থলের নিকটবর্তী রা | 

গঁমে হলকর্ষগোপলক্ষে ২৫ খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। বারাণসীর ম্যাজিষ্ট্রেট ্রেরেটন্ 
সাহেব এই সকল তাম্রশীসন প্রাপ্ত হইয়া, কোন কোন শাসনলিপির পরীক্ষা 
করাইবার জন্য, বারাণসী কলেজের অধ্যক্ষ সুপপ্ডিত ভিনিস্ সাহেবের দিকট 

গ্রেরণ করায়, বৈদ্যদেবের তাঅশাসন সুধীসমাজে সুপরিচিত হইবার সুত্রপাত হয়। ইহ! কমৌলি 

গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়ছিল বলিয়া, *কমৌলি-লিপি* নামে পরিচিত হইয়াছে । 
ভিনিস্ সাহেব এই তীভ্রশাসনের পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃত হইয়া, প্রতিকৃতি ও অছবাঁদ সহ একটি 

পাঠ ভারতী লেখমালায় [ 80151501015 [00105 ০1. [1] ] মুদ্রিত করিয়াছেন তাহার 

টিন ন্ উদ্ধত পাঁঠই মূলীম্গত পাঠ বলিয়। পরিচিত। যে প্রতিকৃতি প্রকাশিত 
হইস্াছে, তাহা অতি স্ুন্দর। তদবলম্বনে উদ্ধৃত পাঠের পরীক্ষা করিবার 

অন্ুুবিধ। নাই। এই তাম্শাসন ও কমৌলি গ্রামে প্রাপ্ত অন্ঠান্ত তাঅশানন ১৮৯৩ খাবেন 
জুলাই মাসে লক্ষ্ৌ-যাছুঘরে প্রেরিত হইয়াছে । 

পাঠৌদ্ধার করিবার পর, ভিনিস্ সাহেবই ব্যাখ্যাকার্যযে হস্তঙ্গেপ করিয়াছিলেন। তাহার 

ব্যাখা। অধিকাংশ স্থলে মুলান্থগত হইলেও, কোন কোন স্থলে মূলান্ুগত হইতে পারে নাই। 
তিনি অশেষ অধ্যবসাঁয়বলে পাল-রাজবংশের কালনির্ণয়ের চেষ্টায় যে প্রবন্ধ 

প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার সকল অংশও বিচারসহ হইতে পারে নাই। 
বৈস্ভদেবের তাত্্শীসন কমৌলি গ্রামে আবিষ্কৃত হইলেও, তাহার সহিত আমাদের দেশের সম্পর্কই 

অধিক । ম্থতরাং তাহা লেখমালাম্ব দন্নিবিষ্ট হইল। 

৯৪১৭ ইঞ্চ আয়তনের তিন খানি তাত্রফলকে এই শাসনলিপি সংস্কত ভাষানিবদ্ধ পদ্ধে ও 

গদ্যে উৎকীর্ণ রহিয়াছে । ফলক তিন খানি একটি চমসের স্তায় পদার্থে সংবন্ধ, তাহাতে গণপতির 

মূর্তি অঙ্কিত আছে। প্রথম ফলকের এক পৃষ্ঠে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফলকের 
উভয় পৃষ্ঠে লিপি উৎকীর্ণ রহিয়্াছে। অক্ষরগুলি কোনও স্থলেই বিলুপ্ত হয় 

নাই, হুতরাং পাঠোদ্ধারে অন্থৃবিধা ঘটিবার আশঙ্কা নাই। প্রত্যেক অক্ষর প্রায়? ইঞ্চ) তাহ 
দেওপাড়া-প্রস্তরলিপির অক্ষরের অন্ুরূপ। তাত্রশাসনে রাজমুদ্রা সংযুক্ত করিবার যে শান্ত 
শাসন দেখিতে পাওয়। যায়, তদনুসারে গণপতি-মুষ্তিকে ই রাজমুদ্রারূপে গ্রহণ করিতে হুইবে। 

আবিষ্কার-কাহিনী। 

্যাধ্যা-কাহিনী | 

লিপি-পন্সিচয়। 
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লেখমালা। 

এই তীরশাসন সম্পাদিত করাইয়া, হংসাকোঞ্চী-সমাবাসিত ্ম্যন্ধাবার হইতে [৪৭ 

পংক্তি ] পরমমাহেশ্বর-পরমবৈষ্ণব-মহারাজা ধিরাজ পরমেশ্বর-পরমভ্রারক শ্রীমান্ বৈদ্তদেব 
[ ৪৭-৪৮ পংক্তি ] তদীয় বিজ্ঞর়-রান্দোর চতুর্থ বৎসরে [ ৫৩ পংক্তি ]রীপ্রাগ- 

জ্যোতিষপুর-ভূক্কির অন্তর্গত কামরূপ-মগুলে [ ৪৮-৪৯ পংক্তি | বরেন্্র-নিবাসী 

সৌমনাথ নামক ব্রাঙ্মণকে [ ৩৭-৪৩ পংক্তি ] ভূমিদান করিয়াছিলেন। শ্রীধর ধর্ঘাথিকার 

ছিলেন [ ৬৮ পংক্তি ], গোনন্দ কবির অনুরোধে বৈদ্যাদেব এই শাসন-ভূমি দান করিয়াছিলেন, এবং 

কর্ণভদ্র নামক শিল্পী [ ৬৯ পংক্তি ] এই শাদনলিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। এই শাসন-লিপিতে 

[ গ্রসঙ্গক্রমে ] অনেক এ্তিহাসিক তথ্য বিবৃত হইয়াছিল। মহামঞ্োপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ মহোদয়ের প্রশংসনীয় উদ্যমে, নেপাঁল হইতে গোৌঁড়কবি-সন্ধ্যাকরননী- 

বিরচিত *রামচরিত* নামক কাব্য আনীত হইয়া, [ এসিয়াটিক্ সৌসাইটার যত্বে ] মুদ্রিত হইবার 
পর, তাহার সাহায্যে এই তাম্রশাসনোক্ত চতুর্থ শ্লোকের এতিহালিক বৃত্তাত্ত বোধগম্য হইয়াছে। 

লিপি-বিবরণ। 

প্রশত্তি-পাঠ। 

[ প্রথম ফলক ] 

ধ ও ললী লমনল নানান ॥ 

ব্ব্তি ॥ 
সকব্রহ-লালহ্বন্ম: জন্ম: কঘাহলীজ-হন্াতা: | 

স্বহিহন্লহ- 
হ. লিন-ুদিি: জ্দীভা-দীলী দ্বছি জলি ॥(১) 

হলছ্য হলি অঙ্গ লিস্িহ্হ্স জাললান্ ঘুর । 

নিন্মস্কমা- 
্ ব্বী লদনি: ল্বীন্দাবস্ি-নঘিত্ত: ॥(২/ 

ত্য অ্ঙ্গনব্যালুল্ ঘন্রিঅ: াব্নিন্লল: | 

. শ্রীনব্ষ ছুনি হ্তাল: 
& বদ্ব্হথীইব্ত-নিঙ্মল; ॥(৩) 

(১২) পথ্যাধ্যা। দ্বিতীয় শ্লোকের 'দৃশো” অধ্যাপক ভিনিস্ কর্তৃক “দশো”রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। 
(৩) পথ্যাবক্ত। | 
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রি (বিন, ১ ই হলনা: ছিলাম 8৮৫) 

হয মাছৰ মী নবি নীন্টি- শিন্বান্দি:.. 
স্মাধীববীল -জ্বাল্লি: ঘন্দীম্মাজনি: অন্ত: 0৬) 

মূহব্বত্ান্দলমী$হজ ভিস্মুন: | 
&. আীইত্যইৈ! অহা স্মিনা জুল: | | 

অন্ক্ছবন্-জীন্ি সজ)বী হহীহ[ৰ] 
ঘল্যাস্থৃহাল: মিত্র-লুহী 

০ মতন ॥(৭) 
ইনত্স্ত বব লনত্ত ঘ্ জনুষ্টিত্য বিছি-স্মু- 
হ-ভ্-ছুলী জ্জতিন্হি-মই হুষ্য- 

২ ব্য হাবরুক্জিল। 

বিস্নন্িজ-ন্টতন্থ-লঘল-সীয,ন-স্বায্থুমি: 
দাবহ্-সধঘবমনাঘ-হত্বনব্আানুঘিলি- 

২  জ্বাঘহ্থ ॥(৮) 

(8) শার্দুল-বিজ্রীড়িত। 

(৫) রথোন্ধত|। 

(£) "শ্যাা। এই জোকের “বিশাস: শবটি তারে উপসপধ ছুইৰার উৎকীর রহিযাছে। 
তিক না ও ইশ্বর সংযুক্ত উপজাতি। এই জ্লোকে “ীবৈদ্যদেব--শব্দের পূর্বের "জীবৈ” এই ছুইটি ই তাপটে উৎীর্ণ রহিয়াছে; এবং "সরোবরোদ" শব্দের পরবর্তী “রে অক্ষরটি স্থানপ্রাপ্ত 

পাপা এ 

(৮৯) শার্দিল-বিজীড়িত। অষ্টম শোকের “তক? কৈযু"-শঙ্ধ অধ্যাপক ক ভিনিস্ কর্তৃক “তকু'কেযুপ্রূপে মৃত 
১ 

১২৯ 



লেখমাল!। 

ধই 

8৪ 

৬ 

৫ 

$ও 

12 

৩. 

বীঘ হাম-লইক্জহ্ত বন্দি: বাবনাজ্ঘ-অন্্ীন্তম: 
সম্বমানক্য জ্লাহণাক্বন্ঘন- 

জিন্নাব্রহ্দী$মন্রনূ। 

অহ্যাহানি-জ্িহীঠ-স্াতন্দ-জল-দাঘাহ-জন্তীহ্ত্র- 
স্াঘ-ক্গাব-নগা হপত্যলি 

ৃ বিশ্রী ন্রিব্া্কৃকূতী জ্বল: ॥(৯) 

বদ্িঅ্লাজ-আ(ঘ)হীজ-নিকললান্ব: 
ঘৰ অমী$জ্নূঘি ইস হাই: 
রা 

ভ্জ-অহান্মলমত ত্বম্যজীয: 

স্ুঁসনমন:-ন্ঘুই্্ মীনহজ্ি(জিন): 00১০) 
মহ্ঘাল্লব-নক্-ঘক্কতী লীম্বাত- 

স্বীস্বীহ্ত- 
নহ্ত ছিন্জহিলিঘ্ব অলন্বভিল শল্সাহ্লি লত্বাক্যলু: | 
নিশ্বীন্দান্ব্দ-জলিঘাল-দলল-দীন্ঘপিল: 

[ দ্বিতীয় ফলক ] 

আীজ্বই- 
হাজাহী ব্সিনা জলা যহি লঈন্ হ্আালিচ্দল্্ণ মী ॥(১১) 

বীভমত্ত জ্ুলাহপাবান্ঘন- 
| স্ানীস্সি-লঅব্মন: 

নত্রীন্ীবৃহ-দুহি-মৃহ্তিষ্মন্ব: সল্লাল-নান্বহ্মলী: | 
বমাক্ক-ছিলিঘাঘিনতল ললিল: 

বছিন্নঘল্, কী: 
মাহীক্মী মলিন্তৃত্য বন্বিত: ঝীওমুত্যক্ি-ঘামত্ী: 06১২) 

হইলেও, 03873010201 বলিয়াই ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তক্ক'ক£-যাচফ ইতি হেমচন্জ্রঃ | তথাহি মহাভারতে ১২৪৫৬ 
নঘান্রসীমিনী কন্যান্ অম্মিলাললি ঘীলদি । 
জাক: শন্নণঘালাঘ জণধ্থা ভবঙাব্জালছি ৪৮ 

(১১-১২) শার্দল-বিজ্রীড়িত। 

নখ ৮৩৩ 



৩ 

ন্ 

১০ 

নই 

চি, 

চি 

ছু 

১৬০, 

জু 

৬ ৫, কমৌলি-লিপি। 
ঘনাসতইী(মী) ত্বহি-ত্বহির় তি ঘ- 

| ও ছ জনত্স 

স্বীনিম্য্অ-ইন-ন্েধ ভিনজলি লিমব্য। 
বীউহ্বইধ্য সৃতি নহ্্ লহম্ব্জ 

হত লিমুন্ধ: ॥(১৩) 
জবি জ্িকত্সাহামাক্মা দলীক্হ(ক্)লিজভ: 
জলিনঅ-হিল ভা জিহ্য: সমাধ্য মনত 

হুন। 

নলঅলি্নি জিলা ভু অধ্তু লত্ভীদলি- 
ক জন্তুল-নহিজ্ঞ(হ্ন)ন্ই: হ্বাধ্বাছিলব্মনি-জিক্গল: ॥(১৪) 
্া- 

লহ দনব্-পমাব্্-লব দাঁহুল্জই: হয হিত্তব্- 
সাত আমলকী জ-ম্বমিজবাহী- 

ভজ্মীওল্ি-আাল্সম: | 
জিত্্াত্িত্বঅ-জীননল জহতী কন্মঙ্গিঘাবলল: 
বুত্জালা লম্ব- 

লা-লিলীবলব্দঙ' জন্ম হ্ৰজ্ লিন্হনি ॥(১৫) 

হীনৃয্ভ্াহহ্যিজ ত্ব্রি-ূজি মণতলাবন্সন ইছিন 
অন্মালাছনহ্-ঘূজিন ্ঘ্বঘিহ:-আ্ব্থীলব্ন্-স্ীদ্দর্ী; | 
জ্বলা স্বীলমিঘি অহ-জ্জিলি জব 

জা হাম দুষ্যাস্ুলি 
বজ্বীহন্সঅন্জী-লস্ন্-দব্ধ মী স্রীনজ্যহভী অঙ্দী ॥6১৬) 
অভুক্-লহলভ্সাল্ ব্ভূলআালী- 

ন্সলক্ি: 
পপ শালা পাপা শি 

(১৩) বসম্ততিলক। *জ্ীতিয্গয” পাঠ উদ্ধৃত হইল ; ইহা “জ্ীতিষ্্” রূপেও পাঠ করা যায়। 
(১৪) হরিণী। 
€ ১৫-১৬ ) শার্দুল-বিজ্রীড়িত। 

১৩১ 



ঘহ-ম্মত-মিকীলি আজি জীব লিহীন্্ম। টন 

তিনি বিতবহ-াসথ-ময্ববী-বিষ্সহজ : ঠা 
রা রা... 

১৬ হজ্ব দি হজীলি: মীজ্ঙছমন্ হন জ্বনীন 80১৭) 

ল্রন্দু্ী্র্লু মন্ভীসঘ মে)ব্যা ঘদঘালাক্ময: 
ট | 

ই্০ নব্জী-লদ্িন: হ্দহরুবলঘ: ভীত বালী: অহ: | 

বালা লিবয: স্মিত: জ্ুব্ন্ঘ ব্লাব্লব্মিল- 

ইং আমলি: 

হ্যাইিন অ্বতঘীওজ্জ পরী শ্রহি জন্বাঘাহী5ঘলা ভিন:
 ॥(১৮) 

লা শীব্মঘনি ক্জিল হিলদলি: 

ই ন্দীক্ন: আলি- 

্বভ্ম ব্ঝলুদলি জল স্লননি সাল: ঘ ভ্জ্মামলি: | 

ন্িদ্্রনপি বিকীদলাল-নিনমা: 

ই | মাঘ: সবি্ব ববাত্ 

ল্ল: জন্তু অয ব্নঘ ব্নযন্তগ্ম: অজ ব্ৰা ব্যালা নাহা: 0(১৯) 

অহ্য আীন্ঘনুনন জুত্সবুজন্নু: 

ই্& | আহালমনুালুজ- 

দায় হ্বন()হবীন-লিন্ম হাষধ সব জে)কাতি-ীবঘিন্:। 

হাল: ব্বল্ছদন-সন্মব ভিজ- 

8১, স্বব-দীলি-হাল হলি 

ব্বনাল: জব্মলন্বীহ্ত্্-পনিজলি ভীজ্দীত্ি-ন্ত্ব্মজা 4২৯) 

পপি 
পাস 00000 

(১৭) ফালিনী। এই ক্লোকের 'ব্যহ'-শব্ অধ্যাপক ভিনিস্ কর্তৃক 'ব্যহ'-রূপে মুজিত হইলেও, ব্যহ-রূগেই 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে ;__তাঅপট্রেও “ব্যহ” অপেক্ষা “ব্যহ”-পাঠই প্রতীয়মান হয়। ছনোর এবং অর্থসঙ্গতির 

“ব্যহ"-শব্দের সামগ্রন্ত থাকায়, প্রশস্তি-পাঠে “ব্যুহ”-শই গৃহীত হুইল। 

(১৮২০) শার্দুল-বিজীড়িত। বিংশতি প্লোকের “যহীরূহ” প্রথমে “মরূহ” রূপে, এবং “চক্চদাশা ক প্রথমে 

“জ-ায়সাঃ" রূপেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল; পরে বথাস্থানে স্থানাভাববশতঃ সংশোধিত গাঠ তাতঅপট্রের পার্থদেশে 
উৎীর্ণ হইয়াছে। এই শ্লোকের "সৎফল” প্রথমে “শোভন” রূপে উৎকীর্ণ হইয়াছিল; পরে সংশোধিত হইয়া 

১৩২ 



ও 

ই 

ইং 

৪৫ 

৭ 

১২ 

অরোণনবামন্মতযহল- অলাহ্যযাল- লাহ্বাল- সে 

অক্সাজ্ী$ | 

মি ব্ুতলি নিশি: বিবি বিজন 
ক্র জিদ-লিষঙজা ভি্টিষ 

দত্ত, ৪0২২) 

স্ব ছু | 

ব্রমজল্ স্তন: | 

যাহ্জতহ-নব্য্যি-আীআন্নু: 

আন্দিতজ-নিজন্হ্-ঘজ্ীলিছি: 00২৩) 

মাক্ু(ঝু)- 

লি অব্রজী শ্বীবনহহ্হাহ্ ন্ি্ন-বিস্রাজ্নি: 

্-ুজ্ত ন্ম-্মাকষবসূল স্ব নি দিন 
ব্বাব্ঘলহ্তা ছিজাীন্ব(ক্য)-ঘুজ: সআীম্মীজ 

ক; অহ: 80২৫) 

০৮ 

(২২) মন্দাক্রাস্তা। 

(২৩) রখোদ্ধতা। 
(২৪) পধ্যার্ধযা!। 
(২৫) পখ্যাবক্, | 

১৩৩ 



লেখমালা। 

যত্সানা জহযাত লনকন্বহত্যান্ জ্বী 
8৪ দহ: আজি: । 

সানঝ ক মযাদ্িনীঘন্বল ভাল ব্রয হান তী- 
হাঙনাঘবৰ: জনীন্ষ স্থি জন্ধী স্ত্রী 

&& বীললাঘ: দন্ত: ॥(২৬) 

জনক্স-নিহা মুব্বন: ঘল্যীজ্াহ-লমীলিঘ্রি: । 

আীন-আান্ন-হত্ব্তন্ত্র বানী ছু লি- 
৪ স্যুন' ॥(২৭) 

হলফ মাঘল দাহাঘব্মইঅ-ভবী(ঘ্বি)নীহ্বৰ্: | 
ব্গাহ্ব নিআল]বআাহ্ব হা ভ্বহিনাষই ॥(২৮) 

৪৩ হ্বহ্থি ত্বজাজীত্বী-লাহাবিন-আীলজ্লমহ্জন্নানাহাল্ 

অহ্মাষীহ্ৰহ: হমউহ্যন:ভী) লক্কাবাজামি- 
১ বাজ: ঘহলঙ্বহ: হলমক্কাহজজ: । আীলান্ বন্াই্ক্ব 

ইন: স্ত্রী । স্বীদাহ্জতীনিঅ-জু্ী । জালন্- 
8৪ ঘ-লব্ভী। ভাভা-নিঘ(স)য মভ-নাক্কাঘহ-ন্তাজ । জাল্নি 

অভ্ভামল্ছ্হা-স্যামীঘ । অগ্রা-সঘাল-দলিলাঘি । স্বলঙ্-শিঘ- 
&০. ঘিক্বজ্জাহি-অ(া)লদহান্ জমজা[*]স্ অগ্রাান লালযনি । 

স্বীঘ্বতলি বলাকিমিলি ল: লললঙ্তু লতলা। হনন্ ভ্র্ণ 

২ ত্র; ী(ঘবী)লামক্িল' | ঘহিত্রী(হী)-স্যস গন্বহকমভ-দহীঘ (ঘা) 
বলভহমন্। লুক্ছিছলুষ্র ক্পজ্িছ্বি্জহত্মাক্কা। অনুঘাজ্হ- 

১২ ঝন্রয্াত্-দঘমলাহিলা(?) হালান্বী স্ীস্য(স্বী)অহ-আম্মাী 
ঘনু:মলিক মাঘলীজন্ম দহ্নমহ্মামি: লইলহ্মিল্ 

২ই শিপ্বঘা মলিলনি। 8 ভুতালন্ঘা উদ্বান্ত-হিল 
ই লি॥ বন্নিত্রভা-লন্হ্হা-ম্সালতী হজীলুত অভঘীলা- 

(২৬) শাঙ্ছল-বিজ্তীড়িত। 

(২৭-২৮) পথ্যাবন্ত ৷ 

১৩৪ 



৪ 

3. 

চে 

৩ 

খু 

৩ 

হও 

হং 

হ২ 

ছুই 

গত 

 কর্োলি- লিশি | 

বিল) জনা । লি হাল হিন্থাহ্জিঘব মাহায 
যান নস্থিলন্ুতবঘীলা ॥ হম্ান-বিম: মিন্রিদ্সাঘ- 

হ-ী(ঘী)লা-নদ্বঘন্তা লীক্ট জাত ₹ ॥ ভব্মহবিষা: 

হ্বীনম্োসীক্বীনতজীবী-লঅহা-মী(কী)না ॥ 

বিহত্রভামিদ্ব-যুত্তিমীব্ৰ জিত্বিকুনিঙ্গঞ্ৰ অমহালি- 
লক মিব্ালাহাম শ্বাঘ- 

(আম) দিনানুবন্তা সম্্ভক্দী(বী)লা আনত্তা- 

বৃত্তি ীব্তিহি-দুজ্মঘৰ-জ্ুভাতামতি আ- রি 

ঘবন্ব-হাত্-এদ্মাতি অমিলাযান্ অস্থিলহি-ী(ঘী)মা 
হ্বিদ্িদ্বব্্ি্রা(?) লক্ষ বহি ঘ- 

ম্াকিলাতাজ নদীস্বজ্লাহতী িনা্লুল জা্াষ্ঠ মাহা 

অক্ছবভ্তাব্মিনজ-আাতীঘলন-ভাতন্বমন্ধ: জী(ঘী)মা ব্র- 

বহনী-ঘতালব। হৃন্ছিযাহিঘ: জষ্মজাহমীন্যন্ি: মী) 

জ্বীন্তীক্কাভাহ্ পন্রীঅমানন্ উ্নালয্যা-ম্ৃখলা- 

কায হিছ্তাহি্ত আন । ন্সবিনহিম্া: বীলা। হত অভঘীলা ॥ 

স্বিনীঘ দহজেহ্স হলুই-ভ্ষসা: | 

জক্দিণাত- 

জ-নক্মন্য লন্হহান্সানর্থমুল- 

অন্তানিঘ(ল)য-ঘন্বত্ব' মুক্ছিহিহুদিনি লিম্বঘাল্ (২৯) 

ঘজ্জাবীনাম-জযুক্জ জবীন- 
হজব-নজ্িন। 

ঘাবদ্বন্ছাঙ্ঈ-লীব্স' মানবিজ্ছা-ঙ্গিঘাজন্ধ। 

জজ-হ্সব্ব-ব্বিভাহক্স-লাহ-লীনাত-হাধুন ॥(৩০) 

জীভ (গু) অ- 

স্বক্জব্হ্মিমি ক্লআলিত অ: জাহমিহ্সন্স্ী 

স্বমাবিত্ষঘ লম্যৃহীক্্য লিহ্হি জ্ঘাব্মৰ হআাহ্যলি | 

(২৯-৬০) পথ্যাবন্ত | 
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লেখযাল!। 

ঘর; আাভ্: অহিতো- 

[ তৃতীয় ফলক ] রর 

ধ্খ ব্যনি স্তন হ্বিন: ভব অস্থিঘ্যছ্জে)মী 
বন্ীর্ী অহিল্ুজ্ঞ আহ্মলি ভিবাজিহ্যাী অহস লু 00৩১) 

হ নাহা-মুদ্রহ-আ[অী]দি-নস্ঘাত্যা: । 

নাহছিলস(ব)ব নুর: জীব্ষি: স্মীবহাত্ন্রহম ॥(৩২) 

কলা হাজী: দ্তল: স্ীন্বাই ছি- 
ও জন্মাল:। 

নক্মামমীরন অঙ্গ দষঘক্তি আীমলীহআ: (৩৩) 

বহীঘ বিয্রল্যক্গ-নিক্মলজমা-দন্সতি-ভীত্বিজনল: 

আঙ্গরতিজ্জ- | 

হ্ষিললবলনীল্দীভহ্য:(সা:) আীঘক: | 
হলবঈী মুহিলী দ্বিলানি-লবী অন্মীঘিজ্াহাদ্ঘিন- 

হ৫. হন্ধ্ন্বা দাহাকিরি বাল (আমল) ॥(৩৪) 
বাহামত্ষ্য মনুষ্য মিক্মিলালম্সনত্রজিলা | 
নাক মিলম-লবদষ্ঘ লিমন 

৪ . লামু-জন্বাব্যা ॥(5৫) 

হলাত্ী নুলি-অন্বলালি মলন্দলি। 

হ্ববন্না অহ্হহ্লাকআ্া মী ত্বৰল লন্তন্নহা । 
আন িষ্ঞাাঁ জলি শা 

৩২ দক্মল দিল্লি হ্যন্ত ॥ 

(৩১) শার্দূল-বিজীড়িত। 
(৩২) পথ্যাধ্যা। 
(৩৬৩) পথ্যাবক্ত, | 
(৩৪) শার্দল-বিক্রীড়িত। 
(৩৪) পথ্যাবক্ত। | 
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কর্ষোলি-লিশি। 

মারজা[] হ্ক্যা ঈজাহজা লুনহমেষ্ লী । 

৩২ 2 8 ল-্হ ॥ 

ঘহ্ম ঘহ্য অহা লুলি হবার নম্র নহা দা 

রি রি সা ॥ 

বঙ্গানুবাদ । 

ও নমে ভগবতে বাস্ুদেবায় ॥ 

॥ স্যহ্তি ॥ 

(১) 
| অনস্ত ) অন্বর-মগ্ডলের মান-দণ্ড,__সংসার-বীজ-রক্ষার বীজ-কুম্ত *__ক্রীড়াচ্ছলে [ বরাছা- 

বতারে ] ধৃত-শৃকর-শরীর, +- দিগম্তর-পরিমিত-ূর্তি, +--শ্রীহরির জয় হউক । 

6. হু.) 
সেই [ শ্রহরির ] দক্ষিণনয়নরূপী হুর্যযদেবের বংশে $ পুরাকালে সকল-গুণ-গরিষ্ঠ বিগ্রহপাল || 

নামক নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

* বীজের বপন-তযোগ্য অবস্থা স্থির রাখিবার জন্য কলশ-মধো বীজ রক্ষা করিবার প্রথা! ছিল। সেই প্রথার 
উল্লেখ করিয়া, জীহরিকে সংসার-বীজ-রক্ষার [ কুস্ত ] কলশ বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে। 

1 “ক্রীড়া-পোত্রী”শব্দের অর্থ,_-“ক্রীড়াচ্ছলে পোত্রীরূপ-ধারণকারী |” “পোত্রী”-শব্দের অর্থ, শুকর। 

[ অমরকোষ ২।৫।২ ] | 

1 “হক্লিদস্তরমিত-মুক্ঠি” এই বিশেষণের "হরিৎ"-শব্দ নানার্থ-বাচক হইলেও, এখানে দিপ্াচক-অর্থেই ব্যবহৃত 
হুইয়াছে। অমরকোঘের [ ১৩।১ ] . 

“ভিম্ছন্ত জাজ: জাভা ক্সাঙ্সাম্ম স্কছিলসম্ম না: | | 

শ্মরণীয়। মহাকবি কালিদীসও [ রখুবংশে ৩৩* ] দিখাচক-অর্থে “হরিৎশ-শকের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন | 

8 পাল-রাজগণের জাতি কি ছিল, তাহাদিগের শাসন-লিপিতে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় লা। 
উাহারা কেহ €কহু ক্ষত্রিয়-বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন  শাসন-লিপিতে তাহার উল্লেথ আছে। বৈদাদের এই 

শাসন-লিপিতে পাল-রাজগণকে স্পষ্টাক্ষরে “স্থর্যযবংশ-সভ্ভৃত” বলিয়াই পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সন্ধ্যাকত্ 

নন্দি-বিরচিত “রামচরিত” কাব্যে পাল-রাজগণ “সিদ্ধুকুলোসুত” বলিয়া উল্লিখিত। 
॥ এই ক্লোকোক্ত বিগ্রহপাল ইতিহাসের তৃতীয় বিগ্রহপাল। 
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লেখমাল। । | | 

(৩) 

বাহুবিক্রমে স্ুবিখ্যাত শাস্ত্রবিৎ-শ্রেষ্ঠ যৌগদেব নামক স্থপরিচিত [ ব্যক্তি ] বংশান্ুক্রমে সেই 

[ নৃপতির ] মন্ত্রী হইয়াছিলেন । 
(৪ ) | 

সেই প্রবলপরাক্রমশীলী নরপালের রামপাল-নামক [এক ] পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

তিনি পালকুল-সমুদ্রোখিত [ শীতকিরণ] চন্দ্র [রূপে প্রতিভাত ], এবং সাম্রাজ্-[ লাভে ] 

খ্যাতিভাজন হুইয়াছিলেন। রামচন্দ্র যেমন অর্ণব লঙ্ঘন করিয়া, রাবণ-বধাস্তে জনক-নন্দিপী লাভ 

করিয়াছিলেন; রামপালদেবও [ যথাবৎ ] সেইক্সপ যুদ্ধার্ণব সমুত্বীর্ণ হইয়া, ভীম নামক ক্ষৌনী- 

নায়কের বধ সাঁধন করিয়া, জনকভূমি [ বরেক্জ্রী ] লাভে, ত্রিজগতে | শ্রীরামচন্দ্রের সায় ] আত্মযশঃ 

বিস্তৃত করিয়াছিলেন । * 
(৫) 

পুরাকালে [দেই র়ামপালদেবের ] “তত্ববোধভূ” বোধিদেব নামক সর্বত্র + সুপরিচিত 

বিশুদ্ব-স্বভাব মন্ত্রী বর্তমান ছিলেন। গিনি আশ্চর্য গুণ-গৌরবে পৃথিবীতে তাহার সমকক্ষ 

ব্যক্তিকে [ উদ্থিত ] অতিক্রান্ত করিয়াছিলেন,__[ তৎকালে তাহার তুল্য গুগসম্পন্ন আর কেহই 

বর্তমান ছিলেন না ]। | 
(৬ ) 

প্রতাপদেবী ইহার পত্ধী ছিলেন। তিনি ধর্ম-খদ্ধি-কীষ্ঠির বিশ্রামভূমি বলিয়া পরিচিতা 

ছিলেন। তাহার কান্তি অসীম বলিয়া কথিত হইত; এবং তিনি স্বামি-সস্তোষের মুগ্তিমতী 

প্রতিমারূপে বর্তমান ছিলেন । 

%* অধ্যাপক ভিনিস্ এই শ্লোকোক্ত “জনকতৃ”-শব্দের মিথিলা-অর্থ গ্রহণ করিয়া, রামপাল কর্তৃক ভীম নামক 

মিখিলাধিপতির পরাজয়-সাধনের ইঙ্জিত করিয়া লিখিয়াছেন,- [ 021) 1700 1061)019ি 00517717706. এই 

শ্লোকের সহিত মিথিলার সম্পর্ক নাই। “জনকভূ"-শবে পাল-রাজগণের জন্মভূমি “বরেন্দ্রী” স্মৃচিত হইয়াছে। 

তৃত্তীয় বিগ্রহপালদেবের পরলোক গমনের পর, তদীয় জোস্ঠপুত্র দ্বিতীয় মহীপালদেবের ঘথেচ্ছ-শাসনে সংক্ষুব্ধ হইয়া, 

প্রজাপুঞ্জের নায়ক [ কৈবর্ভজাতীয় দিব্য ] তাহাকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করিলে, কিয়ৎকালের দন্ত পাল-রাঁজ- 

গণের “জনকভূ” [ বরেন্দ্রী ] দিব্য, তন্ত ভ্রাতা রুদৌক, এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম নামক ক্ষৌণী-নায়কর করতলগত 

হুইয়াছিল। রামপাল বনু চেষ্টায়, বছ ক্রেশে, সেই “জনকভূ”র উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন বন্দি! [ স্বনাম-সাদৃষ্টে 

এবং শ্মকাণ্ধ্য-সাদৃশ্তে ] দ্বিতীয় রামচন্দ্র রূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। রাঁজকবি এই এতিহাসিক ঘটনা বিবৃত 

করিবার অভিপ্রায়ে, রাম-পক্ষে এবং বামপাঁল-পক্ষে তুল্যরূপে প্রযোজ্য “লনজলনন্বাাল্”১ “লীল-হাজব্া-অশ্রাল্” 

এবং “ন্ুত্বাজ্থ' বীক্মন্বলাল্” এই তিনটি শ্লিষ্র-পদের ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সন্ধ্যাকরনন্দি-বিরচিত “রাম- 

চরিত” কাব্যে এই ধতিহাসিক ঘটনার আন্গুপূর্্ধিক বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তাহার কোন কোন স্মৃতি 

চিহ্ন বরেন্দর-ভূমিতে অদ্যাপি বর্তমান আছে। এই প্রশস্ভিতে কৈবর্ড-রাজ ভীম “ক্ষোণী-নায়ক” বলিয়া উল্লিখিত; 

রাজকবি তাহাকে *নীয়ক" মাব্রই বলিয়ছেন, রাজী বজেন নাই। 

1 এই গক্লোকের “বিশ্বকৃপ-শবের অর্থ সর্বাত2। "উজ বিতাত্ম-সদৃশ£”-বিশেষণটিও উল্লেখ-যোগ্য । এতন্বার! 

বৌধিদেবের অদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপাদিত হুইয়াছে। 
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০ 
নেই পরীর গর্ভে, পরমসৌদার্া-যুক্ত স্ুবিখ্যাত বৈদ্যদেব নামক বোধিদেবের পুন জম গ্রহণ 

করেন। সেই পুত্রের উচ্ছলিত-কীপ্ি-লরোবর-মধ্যে কৈলাসপর্বতও পদ্মান্থুরের স্তায [ক্ষু 
বলিয় প্রতিভীত হইয়া! থাকে 31 * 

(৮) 
ভাহার জন্ম-কালে 1 দৈবজ্ঞগণের মধ্যে এবং যাচকগণের মধ্যে হর্ষ-কোলাহল £ শ্রবণ করিয়া! 

শত্রমেনামগলী, আহার নিত্রা এবং ধৈর্য ত্যাগ করিয়া, সুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। [ কিঞ্চ ] 
তদীয় বন্ধুবৃন্দের নয়ন-নিঃস্ত হর্যাস্,-ধারায় শক্ষসেনার গ্রতাপাগ্িও নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। 

নিবি) 
তিনি সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী-সেবিত স্থবিখ্যাত রামপালদেবের পুত্র কুমারপাল নরপতির চিত্তান্রূপ 

ম্ত্রী হুইয়াছিলেন। পরাজিত-শক্রনরপাল-মুকুট-সমাহৃত হ্বর্ণ-নিশ্রিতি যে সিংহ-মৃত্তি 8 তদীয় ] 
[সমুচ্চ ] প্রাসাদ-শিখর অলঙ্কৃত করিতেছে, সেই সিংহের গ্রাস-ত্রাসে সন্ত্রস্ত হইয়া, চন্ত্রমগ্ুল- 
মধ্যস্থ বিশ্বাঙ্কর্পী মুগ পলায়নপর হইবে । 

* সরোবরের তুলনায় তদ্গর্ভ-নিহিত পল্লান্জুর অতি ক্ষুদ্র। এই বৈদ্যদেবের কীর্থি-সরৌবরে কৈলাস পর্কতও 

সেইরূপ। কাপ্ডি শুভ বলিয়া, অতি শুভ্র কৈলাস-পর্ধবতের সহিত তাহার উপমা দিবার যে রীতি ছিল, রাজকবি 
তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়৷ গিয়াছেন,_-বৈদ্যদেবের কীপ্তি সেই সুপরিচিত উপমানকেও পরাভূত করিয়াছে। 

1 “জন্দ্দিট্ট'-শবের অর্থ__জন্মকাল। জন্ম-বাচক জহাস্-শব্দ বৈদিক-সাহিত্যেও [খপ্বেদ ৪1১৭1২০] প্রচলিত 

ছিল। অমরকোবের [ ১৯৪।৩* ] 
“জন্ত্ ললল-জন্মমলি জলি-হুল্দশ্ি-হর্নন: 1” 

স্মরপীয়। কালবাচক অর্থে অমরকোধষ ১1৪১ ] “দি&্৮-শন্দের ব্যবহারে “জন্ম-কাল -অর্থ স্থব্যক্ত হইয়াছে। 

1 দিষ্টিঃ-শবের অর্থ_-হ্র্ষঃ। 
ূ 

& জন্ম: বিষ্ক কলি নিজামী: | "শ্রাস-্রাসবপীৎ” বলিয়া, রাজকবি প্রাসাদের সমধিক উচ্চতা ধ্বনিত 

করিয়াছেন। সমুচ্চ প্রাসাদ-শিখরে সংস্থাপিত সিংহ-সু্ি, চন্ত্রম্লের নিকটবর্তী বলিয়া প্রতিভাত হইয়াই, “গ্রাস 

জাসের” উৎপাদন করিয়াছে । . 

| এই ক্লোকের তৃতীয় চরশের “যন্য”"-শকের অন্থবাদে অধ্যাপক ভিনিস্ বৈদ্াদেবকেই লক্ষ্য করিয়া 

লিবিয়াছেন,-)6 661 51710) 15101726011) 0106 071) 01 01)6 170)001 11] 10) দি না 

07617 58110৩07501) 110175 16016567060 01. 110 1081706) ৮110] 15. 01905 9. & 

নি রঃ রঃ নি ০ পা 7227/7258). এরূপ অনুবাদে প্রাসাদই দ্বর্ণ-নির্দিত ছিল বলিয়া 

প্রতিভাত হয়। কিন্তু 
“অহ্ঞাহালি-ক্িতীত-ক্কাকে-জীব-দান্তাহ-জব্কীহন”-- 

এইরূপ পদচ্ছেদে পাঠ করিলে, “প্রাসাদ-কঠ্ারব”ই “আঙ্সাতি-কি ীট-হাটক-কুত” বলিয় প্র)তভাত হয়। ইহাতে 

কৃষারপালের প্রাসাদই স্মৃচিত হয়। 
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সচিব-সমাজ-পল্সের [ প্রীতি-বিবদ্ধক ] তীক্ষ ভামু-তুল্য * এবং দুবিস্তৃত যশঃসাগরের তুল্য 

এই বৈদ্যদেব শ্বভাব-সিদ্ব-বদানতাগুণে [ চম্পকেশ ] কর্ণ এবং ০ মাঁনস-কুমুদিনীর 

[ শীতরশ্শি ] চন্দ্র [ ব্ূপে প্রতিভাত 11 
(১১) 

দৃক্ষিণ-বঙ্গের 1 সমর-বিজ্য়-ব্যাপারে [ চতুর্দিক হইতে সমুখিত ] তর্দীয় “নৌবাট-হীহীরবে* 3 
সন্তস্ত হুইয়াও, দিগ্গজসমুহ 8 গমাস্থানের অসস্ভাবেই [স্স্থান হইতে ] বিচলিত হইতে গারে 
নাই। [ফিঞ্চ] উৎপতনশীল ক্ষেপনী-বিক্ষেপে সমুতক্ষিপ্ত জলকণাসমূহু আকাশে স্থিরতা লাভ 
করিতে পারিলে, [ শীকর-বিধৌত ] চন্দ্রমগ্ডল কলক্ক-মুক্ত হইতে পারিত। || 

(১২) 

বাভ্বীর্যয-গ্রভাকর ভ্বিলৌক-পরিপূর্ণ-যশা প্রজ্ঞান-বাচষ্পতি গৌড়েশ্বর কুমারপাল নৃপতির 

ভীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন গুণিগুণাগ্রগণ্য ধ সেই প্রধানামাত্য কু] বৈদ্যদেব ] সর্ধত্র “সপ্তাঙগক্ষিতিপাধিত্” $ 

[ রক্ষার্থ] চিন্তা করিতেন বলিয়া, তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বন্ধু হইয়াছিলেন। 

পপ পাপ ৯৮ অঞ্ গল ক 4৫০০ -৩৫। -পীপ্প ৮সপাতা প্াপপা পাশে পাচাণাপীপাপ পাশপাশি 

* লিবন' জীব । 
1 অধ্যাপক ভিনিস্ এই ক্সোকের ইংরাজী অনুবাদে “অন্ুতর-বঙ্গকে” দক্ষিণবঙ্গ বলিয়। গ্রহণ করিয়াও, 

[অর্থান্তয়ের আভাস প্রদানের জন্য] পাদ -টীকায় লিখিয়াছেন,--44%4//057 5 40600015657 1095 ৭415 

* 10127, কিন্তু এই শ্লোফে নদীবন্ছল দক্ষিণ বঙ্গেই জলযুদ্ধ সংঘটিত হইবার পরিচয় প্রান্ত হওয়1 যায়। কাহার 
সহিত এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ নাই ;--কিস্তু বৈদ্যদেবের বিজয়লীভের উল্লেখ আছে। 

1 “নোৌবাট-হীহীরব” নৌবাহিনীর বিজয়োল্লাস-বিজ্ঞাপক হর্ম-ধ্বনি। একালের “হাহা-রবেক” সায় সেকালের 
রা অব্যক্তাহনকরণ মাত্র। অমরকেোষে দহীহী"-শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না; কেবল “ননী ত্কী শব নিজ্ঞপ্র" 

বলিয়া হী-শকই ব্যাখ্যাত ব্লহিয়াছে। মেদিনীকেষে ফিল্জয় এবং হাহ্যবিজ্ঞাপক “হীহী”শক দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই গ্লোকের ণহীহীরব” সেহাপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়না: সেকালে বাঙ!লীর বিজয়োলাস- 
বিজ্ঞাপক হর্য-ধ্বনি দিগ.গঞজগণফেও অন্তরম্ত করিয়া তুজিত। সুতরাং ইহাকে এক শ্রেণীর রণ-নিনাদ বলিয়াই গ্রহণ 
করিতে হইবে । তাহ একের পক্ষে হর্য-বিজ্ঞাগক হইলেও, অপরের পক্ষে জাসোৎপাদক | 

$ “দিকৃ-করি”-শব্দে অষ্টুদিকের অষ্ট দিগগজ স্থচিত হইয়াছে। পূর্ববাদিক্রমে অষ্টদিকে যে অষ্ট দিগ গজ 
অবস্থিত, অমরকোষে [১৩৪] তাহাদিগের নাম যখাজ্ঞমে উল্লিখিত রহিয়াছে । যথা,-- 

ইহকাল: এ্ুব্তব্ীীজা বালল; জ্ধন্ুতী5স্জল: | 

গজ্ম হুল: ্ াক্জনীনল; জদনীজত্ব ভিবা বাজা: ॥” 
॥ এই প্লোকের "কেনিপাত”-শব শব্রত্বাবলীতে “অরিজ্ঞং” বলিয়া উল্লিখিত । “ঈী জ্বী লিদাজব$ল্তী ।" 

শ ৭গুণি-গ্রামণীঃ” একটি উল্লেখষোগ্য প্রয়োগ | প্রধান-অর্থে "গ্রামণী”-শক খথেদে [ ১০।১৩৭1৫ ] ব্যবহৃত 
হইয়াছে । এই অর্থে “গ্রামণী”-শবের ব্যবহার মহাগণপতি-স্তোত্রে সুপরিচিত । যথা, 

প্কত্যন্হী অল-কলী হিজল ভুভী আক্া-ন্মালব্মী: 1” 
ভ অধ্যাপক ভিনিস্ এই শ্লোকের ইংরাজী অনুবাদে লিখিয়াছেন,_11৩ (7277/2772) ০0716127078 0০ 

%100108195 51511% 15810170800 2000 005 ডা2£ 002 00 20110052915 555 07010151515 05877 5৮5 
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কমৌলি-লিগি। 
| 710১৩) 

ূরবঘিশ্শিভাগে * বহুমান-প্াপ্ত তিম্গ্যদেব*দপতির [ বিকৃতি ]1 বিড্োহ-বিকার শ্রবণ করিয়া 
গৌড় ভীহার বাজে এইকপ [ গুপপ্রাম-সম্থিত ] বিপুলকীতিসমপক্স বৈদ্যনেবকে নবের-পদে 
নিযুক্ত করিস্সীছিলেন । পু 

| (১৪) 

সাক্ষাৎ মার্তগুবিক্রম বিজয়লীল সেই বৈদ্যদেব[ আপন ] তেজস্বী প্রভূর আজ্ঞাকে মাল্যদামের 

স্কায় মন্তকে ধারণ করিয়া, কতিপয় দিবসের ক্রুত রণ-যাত্রার [ অবসানে ] $ নিজ-তৃজ বিমর্দনে $ 
সেই অবনিপতিকে যুদ্ধে পরাভূত করিবাব পর, [ তীয় রাজ্যে ] মহীপতি হইক্সাছিলেন। 

121) 116১ 6910778 (0004120415 কিন্ত বৈদ্যদেব থে কুযারপালের সচিব ছিলেন, তাহ! নবম শ্লোকে উল্লিখিত 

হইবার পর, পুনরায় সেই কথার উল্লেখ করিবার জন্ড এই ক্পোকের প্রয়োজন ছিল না। এই লোকের বলিবার 
কথা,_-সেই সচিব [ বৈদ্যদেৰ ] কুমারপাল নৃপতির প্রাশীপেক্ষ! প্রিয়তর “বন্ধু” হইয়াছিলেন। নির়স্তর় নিজ প্রভুর 

“সপ্তাঙগ-ক্ষিতিপাধিতব-রক্ষার্থ বৈদ্যদেবের চিস্তাই তাহায় হেতুরূপে উল্লিখিত । 
$ “সপ্তাঙ্গক্ষিতিপাধিত্ব" একটি পারিভাষিক শব্দ । রাজ্যের মূল-প্রকৃতি সপ্তভাগে বিভক্ত,__তাহা “সপ্তাঙগ" 

নামে পরিচিত ছিল। যাজ্জবন্কা-সংহিতায় [ আচারাধ্যায়ে রাজধন্ম প্রকয়ণে ] এই “সপ্তাঙ্গেশর এবং [ বিজ্ঞান- 

তিক্ষু-কৃত ] মিতাক্ষরা-টাকায় তাহার তাৎপর্ধ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা" 

“ক্বাম্মলান্যা জলদী তুরী জীপ্রী হৃত্ক ভান অ। 

লিনাব্ঘ লা: সজ্লমী ছাজ্স' ব্বমাক্স ভ্ৃত্ঘন 0” 

“নস্থীন্যান্ত ক্ধন্াতা ফবত্বব্যী লন্তীঘনি: বালী, ব্মলান্যা জন্লি-ঘ্বতীস্ছিলাত্ঘ:, জল পাগ্সক্ঘাহি-মজা:। হুর 

খন্মভবীহি, জীন: ঘ্বহবাতি-ঘ্বনব্াজি:, হৃ্তী স্তক্যন্বৰ্ঘনন্নি-হাথা: অন্ -অন্ী। লিনলাহি অস্বল-ন্ধলিল-দাল্লালি। 

হলা: ব্ৰান্যামা: হাজ্ঘত্য সজলমী লুল্ল-জাক্য্যালি 7-হ্ধ ফাজ্য মার লৃষ্তযান ॥" 

* “হরি-হরিত্ত,বি” একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ । হন্ি-শব্দের অর্থ “ইন্র, হরিৎ-শবের অর্থ “দিকৃ”,-_স্ৃতরাং 

*পূর্ববদিক্” । কারণ, ইন্জর পূর্ধবদিকৃপাল বলিয়াই সথপরিচিত। 

+ “বিকৃতি"-শব অধ্যাপক ভিনিসের ইংরাজী অনুবাদে 11546550) বলিয়৷ উ্িধিত হইয়াছে “বিকৃত্ি"- 

শব্দের সাধারণ অর্থ “বিকায়১"। এখানে সাংখ্য-দর্শনোক্ত পারিভামিক অর্থ ধ্বনিত হইয়াছে কিনা, তাহ! চিন্তনীয়। 

1 "জালিনঘহিনি ভুলা সমাধা এই পদের “দা রচনা-রীতির উৎকর্ষ-বিজ্ঞাপক বলিয়া কথিত হইতে পারে 

ন[। অধ্যাপক ভিনিস্ লিখিয়ীছেন,_-0১9৫ ১৮০৭ ৩৯০১০১: সআবা জনা । 

$ “নিজ-ভুজ-পরিস্পন্দৈ১”- লিজের বাহুপ্রকম্পনল্ধ আত্মবলেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে। “বিমর্দন"- 

অর্থেও “পরিস্পন্দ"-শবের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যাঁয়। যথা, মহ'তারতে [ ১১৫৪।৮ ] 

ন্সত্বলল ত্বলিঘালি ঈন্বন্যাকধী লুলচ্ছল। 

লাঘ দলিঅন্বী লীন হান্বভাদঘ্রত্ী লল। 

স্বীনত, ভ্তছি দহিব্মন্ছ লঘা ঘচ্মবাঘক্তা; ॥ 

অধ্যাপক ভিনিস্ 55 0) 617618% 0 1115 ০%া) 2107 বলিয়া ইংরাজীতে অন্থবাদ করিয়াছেন । কুমারপালদেৰ 

আদেশ প্রচার করিলেও, এই রাজ্যলাভে ঘে বৈদাদেবেরও কৃতিত্ব ছিল, তাহাই ধ্বনিত করিবার জ্ঘ এই শক 

ব্যরত হইযাছে। সুতরাং এখানে *বিমর্দন”-অর্থ ই সন্ত বলিয়! গৃহীত হইল। 

১৪১ 



১১ পদ পাপী শশা পা
প পপ 

লেখমাল!। 

(১৫) 

ইহার উৎকৃষ্ট-রণযাত্রী-কালে, আকাশ-তল ধূলিপটলে * [ বালুকাকীর্ণ ] যক্ত-স্থলের 1 অবস্থা 

প্রাপ্ত হইলে, [তাহার উপর দিয়! রখাকর্ষণ করিতে ] হুর্্যাশ্থগণের ; পদবিস্তাস-শ্রম উপস্থিত 

হইত। [কিঞ্চ] ইন্ত্রদেব তাহার দুইটি হত্তের দ্বারা [ ছইটি] চক্ষু আবৃত করিয়া, [ হস্তের 

দ্বারা ] অন্য কাধ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহার [দেব] নয়নের অনিমীলনকর $ শ্বকর্দ- ফলের ] 

নিন্দা করিয়া থাকেন। 

(১৬) 

[ অরণি-রূপে ॥ ব্যবহৃত ] বাহুদণ্ড-সংঘর্ষণোৎপক্ন, [ ইন্ধন-রূপে ণ ব্যবহৃত ] শক্রসেনা-শরীর- 

সন্দীপিত, রণ-পুজিত হোমাগি-মধ্যে [ শ্রীঞফল-ক্পে হি ব্যবহৃত ] রিপুশিরঃ-সমূহে হোম-বিধির 

অনুষ্ঠান করিয়া, [ পৃর্ণাহুতি-রূপে ব্যবহৃত ] শক্র-নরপালের নিধনসাধন এবং | যন্ফফল-বূগে 

উপার্জিত ] যশোলাভ করিয়া, এই বৈদ্যদেব দীপ্থিলাত করিয়াছিলেন । | 

(3 

সেই ভীষণ সমর-ক্ষেত্রের ভিতর হইতে খড় গান্ধাতে উৎপতনশীল রিপুশিরঃ-সমূুহে গগন-মগ্ডল 

৮৮২০২ পপেসপাপপপপানপীশ পপ ্প্পপাপ্প  াপিস্পা 
০ শশী পলিপ শা পপিপশাপীগীপীশপিিশিশদি পিস পিপিপি শশা শািপিপাপেপপাপাশাশিপাতিটি 

* এই ক্লোকের “উৎকর"-শব্ অমরকোষে [২৫৪২ ] “ঘজ্সহাগীনুল্বহ্:” বলিয়া ব্যাখ্যাত। ততবার ধান্যাদি 

ভপীকৃত পদার্থের রাশি বুঝায়। কবিগুরু [রাষীয়ণে ] এই শব্দের ব্যবহার করিয়া পিয়াছেন। যথা, 

“বিক্ষ-হাজনঘাল্ ব্যাল্ সন্গীতা-জুন্বলীল্বব্যাল্।” 

+ *স্থগ্ডিল"-শব্দ সুপরিচিত । অমরকোষে [ ২1৭১৮] এন ব্যহ্তি-্যলক” বলিয়া, এবং শব্গর্াবলীতে 

“্হন্ী অহিজ্জেলহ্আালি ক্যালা ব্যব্তিত-্জেহ: |” 

বলিয়া, তাহার ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। সের্কীলে বরেন্-মণ্ডলে তাস্ত্রিকাচার প্রবল খাঁকিলেও, *স্থপ্িলের" 

খ্যবহার় অক্ষুঞ্জ ছিল। শারদ1-তিলকে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা, 

“লিন ঈনিন্িজী জাল্য হ্যন্তিতী মা গলাব্ইল্।” 

| “সপ্তিক"-শব্দের অর্থ--অস্ব। 

& দেব-চক্ষু স্ন্দন-রলহিত বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, তদলম্মনে এই গ্লৌোক রচিত হইয়াছে 

॥ অনিমস্থন-কাষ্ঠের নীম “অরণি” | তজ্জন্য এখানে বাছ-সংঘর্ষণ অরণি-সংঘর্ষণ-রূপে কল্লিত হঈয়াছে। এই 

গ্রেমীর আর একটি কবি-কল্পানা “ধনগুয়-বিজয়ে” দেখিতে পনওয়া যাঁয়। যথা, | 

“অিঘব্-অন্ছী 5হব্যি-নন্যলী বত: 

সলা-অক্ষ হি খুল-জীমযা ) 

ধ অগ্নি-সন্দীপরূ তৃণকণষ্ঠাদি সমস্তই “ইন্ধন” নামে কথিত হইবার যোগ্য হইলেও, এখানে [ ভটব্রাত ] সেনা- 

সমূহই ধজ্ঞাপ্সি-সম্দীপক “সমিৎপরূপে কল্পিত হইয়াছে। | 

চু হোষ-কর্দে ব্যবহার্য ফলের মধ্যে জ্রীফলের কখাও [ তন্ত্রসারে ] উল্লিখিত আছে । এই কল্পনায় আরও 

একটি তথ্য ধ্বনিত হইয়া থাকিতে পালে। জীফলের দ্বাঝ্থ হোম করিতে হইলে, তাহাকে তিন ভাগে বিতক্ত 

করিবার ব্যবস্থা আছে । যথা. 
“নাজ আজ নিল) 

৮৪৭. 



মাক হইতে দেখিয়া, [ মেই ছিরশিরঃ সমূহ | সহসা রাহুব্যুহ-সমূহের * সমাগম মলে করিয়া, 
ভয়-ন্স্ত মার্ডগুদেব ধুলিপটলের দ্বারা আংঘ্ম-প্রাভার বিলোপ সাধন করিয়া, আত্মগোপন 

করিয়াছিলেন । | | 
০1 ৃ (১৯৮) 

মহাসাগর [ চন্রস্তোত্তবভূঃ ] চন্দ্রের উদ্ভব-স্থান ) [মহীধ-শরণং ] মহীধর পর্র্তগণের আশ্রয়, 
[ সত্বপ্রধানাশক্নঃ ) জীবগণের আধার) [ পাক্রজী-মহিতঃ ] তলদেশে-শোভা-সমধ্থিত ; নি 
রসময়ঃ ] শ্ৰ,রণশীল-সলিল-পরিপূ্ ; [ গভীরঃ পরঃ ] নিরতিশয় গভীর গরভসংযুক্ত রিনি 
লিলয়ঃ ] বত্বরাজির নিকেতন ; [ শ্রিযঃ কুলগৃছং ] লক্গমীদেবীর কুলগৃহ; বাত -প্ীপতি:] 
লক্মীপতি বিষ্ণুর বিশ্রীমন্থান ১--এই বৈদ্যদেবও [চক্্স্োত্বব্ূঃ ] আহলাদের উত্তবন্থান )] মহ 
শরণং ] মহীপালক সামস্ত নরপালগণের আশ্রয়; [ সত্ব-প্রধানাশয়ঃ ] সত্বগ্তণান্থিত চিত্বসম্পন্ন ; 
[ পাত্র্-মহছিতঃ ] মন্ত্রি-সৌন্দর্যে সুশোভিত ) [ স্ক,রত-রসময় ] স্কুরণশীল বিবিধ রঙে পরিপূর্ণ; 
[ গভীরঃ পরঃ] নিরতিশয় গভীর জ্ঞান-সম্পন্ন ) [ রত্বানাং নিলয়ঃ ] রত্বরাজির অবীশ্বর ) [ শ্িক্বঃ 
কুলগৃহং ] লক্ষ্মীর নিবাসন্থান ) [ স্থাস্তস্থিত-ছ্ীপতি: ] অস্তঃকরণে বিষুচিস্তা-পরায়ণ ;--এইরূপ, 

মহাসাগর যেমন [জলাধার ] জলের আধার, তিনিও সেইরূপ [ জলাধার ] গড়ের প্রশ্রয়দাতা 

হইলে, এবং মহাসাগর যেমন [ লজ্বিতঃ ] শ্রীরামানুচর-কর্ৃক উল্লজ্বিত, তিনিও সেইন্বপ 

[ লঙ্ঘিত] অন্তের নিকট পরাভূত হইলে, এইট বৈদ্যদেৰ [ সর্বাংশেই ] অনুধি-সদৃশ বলিয়! 
কথিত হইতে পারিতেন | + 

% মেদিনী-কোষে “বিসর”-শব্দ 'প্রসর? বলিয়া ব্যাখ্যাত হইলেও, ইহার “সমৃূহার্থ ই” স্থপরিচিত ॥ যথা জময়- 
কোষে [২1৫৩৯ ] 

“ঘবনুষ্ক-লিমস্ব-নযু স্ব-অন্হীন্-মিন্বহ-ললা:। 
ভীলীব্্-লিন্ধহ-রাল-জাহলআাল-ন্বস্্ঘা: ॥” 

এখানে “বিসর-রাছব্যুহ" পদে বছসংখ্যক [ব্যহাকারে সঙ্জিত ] রাছগ্রণের সমাগম কল্িত হইয়াছে । যে শুর্ধাদের 

একটিমাত্র রাছ-সমাগমে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকেন, ভাহার পক্ষে বুসংখ্যক [ব্যহাকারে সজ্জিত ] রাহুগণের সমাগম 

অত্যন্ত অধিক শঙ্কা! স্থচিত করিতেছে । 
1+ এই গ্লোকে অনেক দ্বার্থ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । “চন্দ্র"-শবে চঙ্াদেবকে এবং আহ্াদজনক ব্যক্তিকে 

বুঝিতে হইবে। সেইরূপ.__“মহীধর-শরধণ-শন্দের এক অর্থ “পর্বতসমূহের আশ্রয়”, অহ্য অর্থ “মহীপালগণের 
আশায় ।--«সত্বপ-শবের এক অর্থ “জীব”, অন্য অর্থ “সত-গুণ” /--“পাত্র"-শবের এক অর্থ [ তীরহয়াস্তরং ইতি 

যেদিনী ] “উভয় তীরের মধ্যবর্তী তল-দেশ", অন্ত অর্থ “রাজমন্ত্রী”ঃ “মহিতঃ"-শব্দটি উল্লেখযোগ্য। পৃজা-বিজ্ঞাপক 

মহু-ধাতু হইতে [৩২১৮৮ ] পাণিনি-স্থত্রান্থসারে নিষ্পন্ন “মহিত2"-শকোর অর্থ “পুজিত"। ভ্টিকাব্যে [১০২] 

“রাষ-মহিত£” প্রয়োগ ভ্রষ্টব্য। “রস”-শব্দের এক অর্থ “দল”, অন্য অর্থ “বিবিধ রস” ;-“আশয়"-শবের এক অর্থ 

“আধার$”, অন্য অর্থ “চিত্র” +-_*স্বান্ত”-শবের এক অর্থ [ গহ্বরং ইতি মেদিশী ] গহ্বর, ইহার প্রয়োগ ভাগবত 

[ ২/৬।৩৪ ] জরষ্টব্য, অন্য অর্থ [ স্বাপ্তং মনঃ ইত্যমর; ১৪1৩১ ] যন বা] অন্তঃকরণ। “জলাধার”-শন্দের “জলাশয় “অর্থ 

অময়কোষে [১১০২৫ ] স্কবিদিত ; “জল-শলের ক্র একটি অর্থ “জড়” মেদিনী-কোষে জরষ্টব্য | ছইটি বিষয়ে 
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(১৯ ট: (কি 

তিনি জ্ঞানে বৃহস্পতি, তেজে দিনপত্তি [ নুধ্যদেব ], পুরুধকারে পতি, ৫ অনুপতি 

ধনে ধনপতি [কুবের ] এবং দানকার্ধ্যে চম্পাপতি [ কর্ণ ]। ভাষায় এই সকল উপমা! প্রসিদ্ধ 

বলিয়াই, তাহাকে এরূপ বল] হইল। কিন্ত আমর] তাহাকে সর্বগুণোপেত 5 বলিয়াই 

বর্ণনা করিব । * 
(২৭ ) 

তাছার শ্রীবুধদেব নামক এক অনুজ 1 বর্তমান । তিনি ্রিরামভত্রের অনুজ লক্খাণের স্তায় 
সেই সকল [ প্রসিদ্ধ ] নির্মল গুণে ধর্মদ্ধির এবং শীলদ্ধির আবাসভূমি বলিয়া পরিচিত | সংফল- 

পল্পবপ্রনু-দানকার্য্যে দ্বিজকুলকে গ্রীতিদান করিয়া, বাহুবল-বিখ্যাত সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা কল্পতরুয় 

গ্রতিমুষ্তি বলিয়া স্ুবিখ্যাত [ হইয়াছেন ]1 
( ২২ ) 

[ পুরাকালে ] মুনীন্্াগ্রগণা শ্বগোত্-সংস্থাপক্ক কৌশিক নামক মুনি বর্তমান ছিলেন। পদ্মজন্মা 

রঙ্গার মুখচতুষ্টরে ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়!, সরন্বতীদেবী স্তাছার [ কৌশিকের ] 

মুখপন্ে আকা, সুথে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইন়্ীছিলেন। 

0 ২২ ) 

তীয় মহদ্বংশে, বরেন্দ্রীর অন্তর্গত, গ্থুশাসন-সম্পন্প $ ভাবগ্রামে, ভরত নামক ব্রাঙ্গণ প্রাছুভূতি 

হইয়াছিলেন। তাহার গুণগ্রামের উল্লেখ করা দুরে থাকুক, তাহার নাম মাত্রের উল্লেখ করিলেই, 
সমন্ত পাপ-প্রপঞ্চ বিনষ্ট হইয়া যায়। 

(২৩) 
সাহার যুধিষ্টির নামক বিগ্রাকুল]তিলক পগ্ডিতাগ্রগণ্য পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি 

শাস্্জ্ঞান-পরিশুদ্ধ-বুদ্ধি এবং শ্রোত্রিয়ত্বের সমুজল যশোনিধি ছিলেন । 

মহাসাগরের সঙ্গে বৈদ্যদেবের সাদৃশ্ের অভাব দেখাইয়!, কবি বলিয়া গিয়াছেন,-যদি সেই ছুইটি ।8ঘয়েও সাদৃশ্য 
খাকিত, তাহা হইলে বৈদ্যদেবকে “অন্ুধি-সত্ৃশই” বল! যাইতে পারিত। ইহাতে বৈদ্যগো্॥ প্রাধান্তই ধ্বনিত 
হইয়াছে। এক সঙয়ে এই শ্রেণীর রচনা] কবি-প্রতিভার উৎকষ্ট নিদর্শন বলিয়াই পরিচিত ছিঙ্প। 

* এই প্লোকের শেষ তাগে কবি “অনন্যয়ালক্কারের” অবতারণ। করিবার চেষ্টায় লিখিয়াছেন--“ঠাহার উপমা 
ফেবল তিনি”। এরূপ রচনার -সর্বজন-বিদিত উদাহরণ-_ 

“হাল-হানথ্যয়ী ঘুত্ব হাল-হাবস্বঘী হিন্ব)” 
1 “অনুজড়ূঃ”-শকটি উল্লেখযোগ্য । অধ্যাপক ভিনিস্ লিখিয়াছেন-_-“ 14/75/8175 27700185005. 

1 55012100005 :77087282%/ (416227) 01257. 50 7772/76/%%%.7 

1 অধ্যাপক ভিনিস্ লিখিয়াছেন--.5752%276 | 1716 6071 10 07025526005. 001071076 
02900101 
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এ ২৪) | 
এই পর্ডিবরের চিতবিশ্াম-দািনী গাই * নায়ী, ধশ্ম্পতী ই রনিনিনী এবং 

নো দারা নিবাদয়পিনী বলিয়া পরিচিতা ছিলেন | 

ঠা ২৫ 
তাহার [ রা কর্দ্সমূছের পরিণত [ পুণ্য ] ফলরপে স্ি্াদীশ- পূজা শ্রীধর 

নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

( ২৬ ) 
তীর্ঘত্রমণে, বেদাধায়নে, দানাধাপনার়, যজ্ঞানুষ্ঠানে, ব্রতাচরণে সর্কশ্োত্রীয়েঠ [ শ্রীধর ] 

প্রাত?, নক্ত, অযাচিত, এবং উপবসন [নামক বিবিধ কৃদ্্রসাধন করিয়া ] এখানে এই কলিষুগে 
শ্ীসোমনাথপ্রভূ [ মহাদেবকে ] গুগ্গুল-রক্ষাভান্তর হইতে আকর্ষণ করিয়া প্রসন্্ করিয়াছিলেন। 

( ২৭ ) 
[ তিনি ] কর্মকা গু-জ্ঞানকাঁগু-বিৎ পণ্ডিতগাণব অগ্াগণ্য, সর্বাকাব-হপোনিধি এবং শোত- ার্ত-শাস্ত্রের গুপ্তীর্ঘাবিৎ বাঁণীশ বলিয়! খ্যাতিলাত করিয়াছেন। 

( ২৮ ) 
মহারাজ বৈদাদেব বৈশাখে বিষুবৎ-সংক্রাস্তিতে একাদশী-তিথিতে শর-কামনায় ই'তাকে শাসন, দান করিয়াছেন । 

| এতৎপরবর্তী গদ্যাংশের অন্থুবাদ মুদ্রিত হইল না। 1 

( ২৯ ) 
মন্দরাপ্রীম-সংযুক্ত-বড়াবিষয়াস্তর্গত-সন্তিপাটক নামক স্তাঁন প়মিচ্ছিডস্তায়ের” নিশ্চয়ে, 

( ৩৭ ) 
কর এবং উপস্কর-বর্জিত সর্ধপ্রকারের আয়ের সহিত, জলস্থল-খিল-অরণ্য-বাট- গোঁবাট-সংযুক্ত 

[ স্থান ] ষাবচ্চন্্রদিবাকর ইচ্ছানুসারে ফলভোগ করিবার অভিপ্রায়ে | প্রদত্ত হষ্টল। ] 

ছি, 

যিনি ইহা স্বয়ং আত্মসাৎ করিবেন, বা করাইবেন, তিনি প্ুত্রাদির নিধন দর্শন করিয়া, 
পপ -০৯:০০০১৯০০০০১০০০৪০১০০৭2৬ 2 তির কিউ 

* ভ্রান্মণ-পত়্ীর নাম “পাই” ছিল। তদন্ুসারে গাই+ইতি -পাঈতি শব্দ তাঅপটে উৎ্কীর্ণ রহিয়াছে। 
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কল্লান্তকাল পর্যাপ্ত নরকবাস করিবেন। হান ইহাকে রক্ষা করিবেন, তাহার উরি সি 

তিনি দীর্ঘকাল ন্বর্গভোগ করিয়া, বরণীয় বিষুণপদ লাভ করিবেন। 

(৩২ ) 
যে পর্যযস্ত ভাঙ্কর [ক্র্যা) হিমকর | চন্্র ! তারা, তূধর, পঞ্পোধি [ সমুদ্র ] এবং বন্ছুধাদি,- 

স্ভৎকালপর্য্যস্ত শ্রীবৈদ্যদেব-নৃপতির [ এই ] কীন্তি বিলসিত হউক । 

€( ৩৩ ) 
রাজগুরু দ্বিজবর শ্রীমুরারির পুত্র পদ্মাগর্ডো পর্ন শ্রীমনোরথ এই প্রশন্তি রচন। করিয়াছেন। 

(৩৪ ) 
এই রাজা বৈদ্যদেবের বাহুবিক্রমে রিপুচক্রের বিক্রমকথ। বিদুরিত হইয়াছে, এই ব্রাহ্ষণ 

শ্রীধরের যশৌরাশিও ভুবন ভ্রমণ করিয়া! নব নব ভাবে উন্মীলিত হইয়াছে । [রাজা ] নিরতিশয় 

হ্ষযুক্ত হইয়া, ধর্্াধিকার-পদাভিষিক্ত শ্রীগোনন্দন পণ্ডিতের বাক্যে [ প্রার্থনায় ] এই ত্রাঙ্ষণকে 

এই শাসন প্রদান করিয়াছেন । 

(৩৫ ) 
ভদ্র কর্ণভদ্র নামৰ অনম্পবুদ্ধি বিনয়নন্্র শিল্পিকর্তৃক সাধুকর্মের দ্বার এই তা ( শাসন) 

মির্দিত হইল। 
[ ৫৩ পংক্কি ] সং ৪ সূর্ধ্গত্য। বৈশাখদিনে ১ নি (বদ্ধং )। 
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মদনপালদেবের তাম্ত্রশান। 
[ মনহলি-লিপি ] 

প্রশত্তি-পরিচয়। 

দিনাজপুরের অন্তর্গত মনহলি নামক গ্রামে একটি পুরাতন পু্করিণীর এক কোণে খাল 

কাটিবার সমর, ১২৮২ সালে [ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ] এই তাম্রশাসনথানি বাহির হুইস্স। পড়ে। ইহ! 
বছুকাল গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধা!॥ মহাশয়ের বাটাতে 

রক্ষিত হইয়াছিল) এবং তৎকালে দিনাজপুরের কেহ কেহ ইহার ছাপ 

তুলিয়। লইয়া, পাঠোদ্ধার করিবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশেষে পরলোকগত ননাকু্ণ বন্ধ 
এম-এ) মহোদক্ দিনাজপুরের কলেকৃটর হইবার পর, তাহার চেষ্টায় এই তাত্রশাসন বিছৎসমাজে 

উপনীত হইয়াছে । [ ১৩৯৫ সালের সাহিতাপবিমৎ-পঞ্িকায় ] প্রাচাবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্- 

নাথ বনু মহাশয় লিখিয়াছেন--শশ্রীযুক্ত নন্দরুষ্চ বস্থু মহাশয়” এই তাত্রফলক সংগ্রহ করিয়।, 

“সাহিত্য-পরিষৎ-কার্ধ্যালয়ে অর্পণ করিয়াছেন”। তিনিই আবার [ ১৯০৭ খুষ্টাবের এসিয়াটিক্ 

সোসাইটির পত্রিকা ] লিখিয়াছেন,_“দিনাজপু'রর কলেক্টর এন, কে, বস্তু মহাশয় ১৮৯৭ 

খৃষ্টাব্দে এই তাম্রশাসনখানি সোসাইটিকে উপহার দান করিয়াছেন।৮* শাসনথানি সাহিতা- 

পরিষৎ-কাধ্যালয়ে দেখিতে পাওয়া যায় না; তাহ! সোসাইটিতেই রক্ষিত হইতেছে। 

এই শাসনলিপি কলিকাতায় আনীত হইবার পর, শ্রীযুক্ত বন্থু মহাশয় ইহার পাঠোথ্ধারে 

ব্যাপৃত হইয়া, প্রথমে পরিষৎ-পত্রিকায়, পরে সোসাইটির পত্রিকায় এবং বিশ্বকোষে ইহার পাঠ 

সুদ্রিত করিয়াছেন। তৃতীয় বিগ্রহপাণদেবের আামগাছি-গিপির পাঠ বিশুদ্ধ- 

রূপে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার পর, প্রথম হইতে একাদশ পাল-নরপালের 

পরিচগ়র-বিজ্ঞীপক যে সকল শ্লোক বিদ্বংসমাজে স্থুপরিচিত হইয়াছে, এই তাত্রশাসনে সেই সকল 

শ্লোক এবং তদতিরিক্ত [ ছয় জন নৃতন নরপালের পরিচয়-বিজ্ঞাপক ] ছরটি নূতন শ্লোক উৎকীর্ণ 

রহিয়াছে । বস্থ মহাশয় নূতন গ্লোকগুলির যেরূপ পাঠ পরিষং-পত্রিকার মুদ্রিত করিয়াছিলেন, 

সোসাইটির পত্রিকায় মুদ্রিত করিবার সময়ে, তাহা পরীক্ষিত ও সংশোধিত হইয়াছিল। তথাপি 

নৃতন গ্লোকগুপির বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধৃত হইতে পারে নাই । | 

বস্থ মহাশয় এই তাত্্রশাসনের একটি সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ [ সাহিহ্-পরিষণ-পপ্রিকায় ] প্রকাশ 

করিবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন । কিন্ত তিনি অনুবাদের শেষে লিখিয়াছেন,মুল হামশাসানের 

১০০০২ ১৫০িিিজিন 
ৃ 

৭ হাঁ, & 59, 33. 1990, 

আবিষ্কার-কাহিপী। 

পাঠোদ্ধার-কাহিনী ! 
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 লেখমালা। 

কোঁন কোন স্থান ঠিক্ বুঝিতে ন! পারার, স্থানে স্থানে মূল শব্ধ অবিকল 

রক্ষিত হইল।” এই শাসন-লিপিতে যে সকল পূর্ববপরিচিত শ্লোক দেখিতে 

পাওয়া যায়, তাহার সং খাই অধিক ; এবং তাহার ব্যাথ্যা-কাধট পূর্বেই সম্পন্ন হুইয়াছে। বস্থ 

মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ সর্বাংশে মূলান্ুগত না হইলেও, তাহার চেষ্ট। বঙ্গান্ুবাদ-সাধনের প্রথম চেষ্টা 

বলিয়। উল্লেথষোগ্য । 

এই তাত্রশাসনখানির আয়তন ১৫২ * ১৫ ইঞ্চ বলিয়! পরিষৎ-পত্রিকায়, এবং ১৫$ ১৫ ১৬ ইঞ্চঃ 

বলিয়৷ সোসাইটির পত্রিকীয় উল্লিখিত আছে। পরিষতপত্রিকায় এবং বিশ্বকোষে এই শাসন- 

লিপির একটি অস্পষ্ট প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাত্রপষ্টে পাল-নরপাল- 

গণের চিরপরিচিত ধর্ম ক্রমুদ্রা সংযুক্ত আছে, তন্মধ্যে “শ্ীমঘনপালদেবস্ত” 

খোঁদিত থাকা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঅপট্রের প্রথম পৃষ্ঠে ৩৫ পংক্তি এবং অপর পৃষ্ঠে ২৩ 

পংক্কি সংস্কত ভাষানিবদ্ধ পদ্যগদ্যাত্মক লিপি উতৎকীর্ণ হইয়াছিল। অক্ষরগুলি বিনষ্ট হয় নাই? 

কেবল লিপিকর-প্রমাদে অথব। কাল-প্রভাবে কোন কোন স্থলে অক্ষরাংশের অথবা চিহ্ছাদ্দির কিছু 

কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। ইহাতে বর্ণাশুদ্ধির অভাব নাই। শ এবং স যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত 

হইয়াছে । এক সময়ে “শিব” লিখিতে লোকে “মিব” লিখিত কেন, হহাতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত 

হওয়া যায় । গৌড়ীক্ লিপি-পদ্ধতি কিরূপ ছিল, এই সকল প্রাচীন লিপিই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ । 

মদনপাঁলদেবের পট্টমহিষী চিত্রমতিকাদেবী বেদব্যাস-ঞপ্রোক্ত মহাভারত পাঠ করা ইয়াছিলেন । 

তাহার দক্ষিণা প্রদানের জন্য, বিজন্ব-রাজ্যের অষ্টম সম্বৎসরে, | ৫৮ পংক্কি ] পরমসৌগত মহা- 

রাজাধিরাজ রামপালদেবের প1ধ12ধা15 পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজা ধি- 

রাজ শ্রীমন্মদনপাঁলদেব, [ ৩১-৩২ পংক্তি ] শ্রীরামাবতীনগর-পরিসর-সমা- 

বাসিত-শ্রীমজ্জর়স্কদ্ধাবার হইতে, [৩০ পংক্তি 1 পণ্ডিত ভ্টপুত্র শ্রীবটেশ্বর স্বামিশশ্মীকে, [৪৪ 

পংক্তি ] প্রীপৌগু বদ্ধনতূক্তির অন্তর্গত ফোটাবর্ষ-ব্ষয়ের অস্তঃপাতি হলাবর্ত-মগুলে [ ৩২ পংক্কি ] 

এই তাম্শাসনোল্লিখিত ভূমি দান করিয়াছিলেন । সাদ্ষিবিগ্রহিক ভীমদেব ইহার "দূতক” [ ৫৭ 

পংক্ি ]ছিলেন। তথাগতসর নামক শিল্পিকর্তৃক[ ৫৮ পংক্তি ] এই তাত্রশাসন উতৎকীর্ণ হইয়াছিল। 

ব্যাখ্য।কাহিনী। 

লিপি-পরিচয়। 

লিপি-বিবরণ। 

প্রশস্তি পাঠ । 
ও ললী নুত্বা্ ॥ 

মে হ্লব্তি ॥ 

ললী জ্বাক্ব্সহল-দমুহিন-স্ুহুম: অধ অন্হমান: 

ঘক্যজ-অকনীছি-নিত্বা-ববিহ্লন্সন্ব-ন্ান্তি- 
হ্ নান্মাল-দস্ক:। 

১৪৮ 
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.. জিজা ঘ: জামজাবি-লন লমিমজ সাহ্বনী দাম মান্না 
 স্বস্ীলান্ ্বীক্ধনাঘী জযনি হমনবী/ন্যস্ব বীদালত্ৰ 

ঙ | | মা (১ 
নদী -জন্মনিকীনল বলজী স্বীতা ]-দ্বন: ছমামং' ্ 

ঘন্থক্ছুকমযাতৃজক্ঘিনললা অন্ধাস্মত্ী মুষ্ধনাঁ। 

মহ্াহা-দহিনান্বলক্-দি- | 

রি হন, ঘীহ্সীন্যীওজআহ্মুন] 

নি স্বীঘক্মীদান্ী লৃষ: ॥(২) 
ক্ত্ধীন-ন্মনঘঘ স্বাহ্মানৃক্ছদী যাহা: 

&. স্বীজিন্ কৃহদাহি নব্ৰলছিলা নান্্জালামানুল: [] 
মঃ স্ীলান্ লয-নিঙ্গল্ম-বধনি বানু: ব্সিন: আাঘন 

হৃন্যা: অলু-ঘনান্ষিলীলি হ- 
জীন্জ্াললন্া হিয্য: ॥(৩) 

নজ্মাতৃিন্ু-ন্বহিনি জমনী ভ্বনাল: 
ঘূলী ত্রম্ু্র অিজযী জঅনান্নলালা । 

অন্মদিনা মলতিনা স্বঘি হুননাক্ধ 

য: দু 

৩ লজ শব্লবাজ্য-ন্ত্তান্মনমীল্ ॥(৪) 

স্ীলছিনস্কনান্ ব্বন্বুবু হজানমন্ুহি জান: । 

অল্তরলিনা-ম্বাছন-শিলীঘি-নিব্লাধিজন্বাথাহ: ॥(৫) 

5. হিজ্ঘাী: দ্িনিদালাত হন ইস্ট বিলমান্ যাত্ছান্ 

শ্রীলন্ন জনঘাক্নমু নলঘ লাহামহা ঘ দন্ত | 
৯ রন ্জউপ ক ৮০ 

(১) অন্গরা। এই শ্লোকের “জল”-শ লিপিকর-প্রমাদে বিসর্গীন্ত রূপে উৎকীর্ণ হইয়াছে। 

(২) শার্দল বিক্লীড়িত। "ছুাছুগাবলাস £।লি মহিলাাপাঠ এই তাআশাসনে পররিবধিত হইয়াছে। 

(৩) শার্দংল বিজ্রীড়িত। “একাতপত্রাপাঠের পরিবর্তে বন্ধু মহাশর কর্তৃক [. 2,155 79 19০০ ৮" 69] 

উদ্ধত 2/5£5162/9 “একাতপত্রো”-পাঠ মুদ্রাকর-প্রমাণ বলিয়াই প্রতিভাত হয়। 

(৪8) বসস্ততিলক । 
(8) আর্য । 
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লেখমালা। 

€৩ 

১ 

৭ 

ই 

১৪ 

(৬) শার্দলবিক্রীড়িত। এই গ্লোকের “স গ্রনভুং" গাঠের পরিবর্তে বস্তু মহাশয় [3.8 8, 3. 9০০] 

যু ্বীষ্বী-অলিলি: বি(ম্ি)বীলম্যি-কন্থা- 

ন্আাবীনান্ন লক্রত্তজাহ ভ্বহিন: ফ্লহ্ন আম্মাঘল ॥(৬) 

বিশাস স্ব নুৰ- 
.. ন্অন্জদ্ব: [1 

নিভ্যান-জীন্ি হললন্মলযন্্ লহ 
আীবাজ্ঘাদাকা লি লখ্যলজীল্জ-লাভ: ॥ (৭) 

নজ্মান্] ঘুক্ব-ক্িনিসালিছিব্ন ল্ঘুঝাঁ বান- 
জুতান্মবন্হী- 

বৃষ্কত্যান্দ্ব-দীী হদ্বিনহি নলঘী লাব্যইন্যো দন্তুন: | 

আীলান্ লীনাব্পক্ন্ন ব্বিঘনহলনন হক্ঘজনা - 
ন্ধী 

মন্নামূজনহজ-্যলি-্বল্িন-লন্ববিন্ত-লরিক্বাস্জাযা: ॥(৮) 

নতজানু ঘনিন্ত জ্ন্তজীতিতনাঁ 
জাবীন ত্বন্ছ ছত নিন্যপ্কনান্বা- 

হন: । 

নজ-দিবব্ঘ ন্িলভীল জন্বালশ্রল 

প্রনীহিনল হুব্িনী স্তনলহ্ব লা: (৯) 

ক্ল-ঘাজন্-লিঘদ্ছ: তব না্ৃহুম্ণী- 
কলমি- 

জন-নিবুম হাভ্ঘ লাঘাতা মিলন । 

১৯৮. ০ পপ নত 

“সতাভূং” পাঠ উদ্ধ ত করিয়াছেন, তাহাই সাহিত্যপরিবত-পব্জিকায় “তুতাভ.ভং" বলিয়া মুত্রিত হইয়াছিল । 
(1) বসম্ভতিলক। 
(৮) শ্রদ্ধরা। এই প্লোকের “চিত্রাংগকায়াঃ” পাঠ সাহিত্যপরিষৎ- পিক “চিজাঙ্গকায়া? বলিয়! মুদ্রিত 

ছুইল্লাছে। 
(১) বসস্কস্িলক ৷ 

১৫, 



২ 

& 

৩ 

৬০ 

৬. 

(১৯) 

নদাণী,/ নি 

লিক্ষিন-হ্যতস্মী লুষ্না নষ্ট হজমা- 
| 

হালম্বত্ত্লিনাক্স' ্বীমন্বীদান্বইম: ॥(১ ০) 

বআজন্-হী- 

নাভ সিহঘি জনপাহ: ছ্বিনিস্থনা 

বিনন্মন্ ঘল্বাা: সবল ভুহ্যাু হত হলি; 

হৃব্যআাব্যা-কিন্ঘ-দজনি হনুহান- 

জন্রঘনি- 

হ্বানী ঘন্স[:] মত্ত জলি লমপান্ধী লহদনি: ॥(১১) 

দ্বীন: ঘঙ্সন-ীন্ল: আহহিদী: দুজাবুহন্ধ: ঘা 

বল্সান ভ- 

ৃঁ (ততবীষি্ব বিন: ) জা: জী বিভা
 

ানন্রত্ব-বলাপ্মন: ঘিনমঘ:-দুই জীবনমান 

লকান্িমন্থদান্বাত্ম ল- 
অনি: সয্থী জনানালনুম্ ॥(১২) 

জ্বীন্িলানন্হিন-হিষ্বযীল: | 

স্বীলান্ অক্ীদানা নি দ্বিনীমী 

ভিজয-লীবি: সিনন্বলূত ॥(১৩) 

নহ্ঘালুহ্নুলী মক্নছলতিলা জ(হজ)ন্ত: দনানক্মিতা- 

নজ: ঘান্ত্ব-বাহিনাহালয: 

সীঘাবদাকী 

ঘন: ভক্জন্ত-লিঘবা -শিল্লল
মবা বি্লন্-ন্ত] অল্মাষুম 

মামজ্তান মনন নিজ্পঘ-ময বন্য হ্রলাল দিদা ॥(১৪) 

চিক 
০৮ চিনি ব

ি 

সি টি
টি 

্পশপাতপিোিপিগািশীং 

। 
মালিনী 

(১২) শিখরিণী। সাহিতাপরিষৎ-পত্রিকায় “যোর্ষাসজ”, এবং “সুতো” পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে। ভাছ। 

“মো ষাসঙ্জ” এবং 
দ্ভতো” হইবে । আমগাছী-ভাত্রশাস

নের “ভৃতধ্বাস্ত” এই তাম
্্রশীসনে" গুণাগ্রাযা” হইয়াছ

ে । 

(১৩) উপজাতি। 
(১৪) শার্দ,লবিস্রীডিত । লিপিকর-প্রম

াদে একটি অক্ষর পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া, এই প্লোকের পাঠোগ্ধাযে 

৯৫+ 



লেখসালা। 

ঘ- 
২৫. লহআাসি আক্থীহ্বী লব্ঘনি ছিম্যসজা-লিমহ- 

জীলাক্কল-নিঘুল-লাঘনছলি: আ্রীহালনান্ীগলল্। 

আাঝন্গন 

২২ নবি জমন্লি জলব্ী অ: আয়ন তিভচ্হল্- 
বজীমি: হল্দ্গ-স্বনঘি ছমল্জাহ ল্ক্াহ ব্যিহং (১৫) 

নহ্সাহজানন লিজা- 
২ অন-ন্রাস্তৃনীত্য- 

লিব্জীজ্দৌ)ন-পীলহ-লিহীছিঘক্:-পতীঘি: | 

নহৃকি-জীন্টি হলবন্ছ-অঘু-জঘী- 
জৃহ-ঘজমজবী(?) জ্- 

৪ লাষনাজা ॥(১৬) 

সব্ল্স)ছি-সলহা-ত্যনজ-সিহ:বিন্ভুব্-ভীঘক্গল- 
ল্দীত্তা-আাত-পাঘি কস মত নীদা নূবীন্তৃল। 

২%. ছান্দী-ঘালন-লুক্মলাল-ল্টিমা জঘুহ-সাখুজ্জই- 
বহু: জ্ীন্লিমতী লিজা") নিললুন ঘ: ই ল্দীভিলম্ ॥0১৭) 

লহলু লহল- 

ব্ বিশী-লন্হল স্বন্দুনীই- 
স্বহিনন্ত্বন-বাম: পাঁত্যলি: দীনিদুৰ:। 
শ্বিনি লব্ব্ল-লান হ্হ্ম ঘমাজ্বিভাঙ্নী- 

সন্তন লহুলদা- 
৩ নবী কালঘান্লাজজবক্মা ॥(১৮) 

গোলযোগ ঘটিয়াছে। যেরূপ পাঠ আদান্তের ভি সামগ্তান্ত রক্ষা | করিতে পারে, তাহা বন্ধনীমধ্ো : এবুকত হইল। 
প্রাচাবিদ্যামহার্ণৰ মহাশয় পরিষৎ-পত্রিকায় “বিভ্রৎন্্” পাঠ হইতে পারে বলিয়া! মস্তবা লিপিবদ্ধ করিয়া, সোসাইটির 
পঞ্জিকায় পাঠ মুদ্রিত করিবার সময়ে, পাঠ-সংশোধনের চেষ্টায় “বিভ্রমভরান্ বিভ্রৎথ সর্ববাযুধানাং” পাঠ সংযুক্ত 
করিয়াছেন। 

(১৫) শার্দ'লবিজীডিত । | 

(১৬) বসন্ততিলক। 
(১৭) শার্দলবিক্রীডিত। 
(১৮) যালিনী। এই ক্সোকের প্রকৃত পাঠ উদ্ধত করিতে অনমর্থ হইয়া, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণৰ মহাশয়, 
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০৬ 

৫. 

ছ্৩ 

ইং 

২ 

বই 

হত 

হ 

হু 

হও 

০ 

ব ত্বত্ত লামীবজী-ঘ-দবদ্ীনাল-লা 
গনইলি-লিপি | 

বিল-ীতিননন-লি্িদ [নাবিঅ-লীমাতজ-হযা, 

রী দানা ন্লল- অহু-ভলঘ-ঘন্ইস্কা- 

ক্বহি(হী)ম্বীনানজ-লহ্ঘনি-দান্নীজনা-দ্িত- 

ব্বান-ঘব্বী ঘুজ(ঘ)নিন-কিযিন্লবাজান্ সহ এ সাদি ্ [ন্ হলজ্বহ-উনা- 

বলার লাম-জবন্ছীঘলু্াালন্ন-দাহা[লামহ-নমহনন: শ্রীহামাতরনী- 
লবহ-পহ্বিহ-ঘলান্রাবিল-আীলভসমহজন্তানা- 
হাল। নব্লমীমলী লন্কাবালাঘিহাজ: স্্ীহামনাবন্ 
ঢাহালুতযান! সহলঙ্হ: ঘহললভ্াহ্জী ক্তাহকালামিহা- 

ল: স্্ীলক্মহলমালইব: স্তুতী ॥ দীব্ভুনস্লধুী 
জীহতীনিলত ভজামন্বামন্তী জী মিহি নিক্মব্সা 
হঘিজ্জীন জ- 

জনভাঞ্্র আহগ্াহজলান(?) | লিমনিন্ধাতা মুদী। অন্ুঘমনা- 
হ্রন-হ্াজঘ্বক্নাল্ কাজহাজন্মন্ম-হাজঘ্বন-হাসামান্য- 

লক্াঘন্বিনি- 

সভিজ-মগ্তাব্পতব্িজ-লক্াাজন্ন-লক্কারলাদনি-মক্কাগনীক্কাহ- 

হী:যাছমালিজ-মক্কান্কবলাহালান্স-হালহ্যালী- 

নীঘহিন্জ-্রীহীবব্িজ-ভাহ্তিজ্-হাব্তামি(য)ন-আীলিজ- 

'ক্ষণ-মান্মলা-জাহঘান্স-ক্হল-লহাঘ্বক্ধজ- 

জিলিমুদ্ধন্ধ- 

স্ক্স্বীগ্ুলী্ব্মজ্সালজ-ভ্িীহ-নরআা-শীমক্ডিজাজা- 

অিজাচ্ম-কুনপমন্িজ্র-আালাবালিজ-গ্মমিলহলানা- লি 

আঘলি-ম্ালঘনি-নহিজ-জীব্জিজ-লীজি জ-বীভলাব্বন- 

্বীত-ব্তব-সযা-্বকিজ-নব্যাত-াত-আাতম্ক ধিজজাতী- 
শিপ তত ৬০ পা 

শী শশীপিপািপাটিপপিশশীতী 

[ পরিষৎ-পঞ্জিকীয় ] “ক্ষিতিমববযমতাতি” এবং | সোসাউটির পত্রিকায় ] “ক্ষিতিমররমতাতি' পাঠ উদ্নীত করিয়াছেন। 

তাআজপটে “ক্ষিতিমচরমতাত” স্পষ্ট উৎকীর্ণ রহিয়াছে! 

ও ১৫৩ 



লেখমালা । 

৫ 

8৩ 

৮ 

১৪ 

তই 

৪৯. 

১ 

৪৩ 

১5. 

৪৩. 

৩ 

ন্ এরীরিলার | রাীজীনিপ ঃ লি, 

বা্ধিনী লাক্ীনহান্ য্নীন্ন্তদব- বীনন- 
হ্ত্াজ-সভ্ঞান্লান্ অ- 
দারা জরি জাহির 
অতীদহিন্িছিলীত আল; ॥ হ্ব্বীলান্রয্ঘুনি-নীত্বক- 

অহ্মন্ল: ॥ | 

বলব: বীইম্য: বাক্নলঘুজ; বজব্বব্বজ্: হবান্নাঁজিহ: হ্- 

লালিত: অহ্হঘানজাহ: বন্ভ্রীকীদ্রহষ্িজ্জ: হিস্ুনে-আক্জ- 

পীতত: ্সন্াতলেকদনক্ষ! আঅজিত্রিন্-হক্সাক্া! মাহা-লীব্জহ- 

ক্রিহঘাহি-দ্র'আঅ-ঘলীন: হক্ব য-বাজঘজ্পীবাম্রজ্জিল: 

মুলিশ্্ছিছজ্ঘাধল দ্সান্তল্হাকী ন্হিলিকলজ্দান লালামিন্দী হাজসলম্ত 

স্বব্সযক্ীলিন্ক্বত জীল্ব-ঘজীক্সাঘ সাহ্তি- 
ব্যাবিল-ব্নবা-দলহাম অহ্তভন ব্সীলুনহ্য-ঘলক্ঘান্বাহিঘী 

ঘাল্রহান্নযান-ীঘবল-মান্তাজাজিল লজ্সান্িস্তীায 
ত্রক্সান্তি্ী-বাহ্াজ্যা অল্যব্লালি-দদ্রীলাম জাদলি হলালি- 
নীক্গাঘ ্ীলক্ধ ব্লালি-ত্রলাঘ পহ্তিনলহ্কঘুজ আীতি্রহ হলা- 
লি-জন্ীী নলেভাশী-ন্রিক্ঘলনিল্সজা জত্জ্মাব্ব-সীক্ষ-দণাতিল- 

মস্কালাহ্ন-বলুল্বব্নি ন-হল্িত্যারীল লব - 
ক্নন্তরত্বলন্াহজমুহিষ্জ“মাঘলীজন্স পহ্ন্নীওঘ্মালি: | 

ক্সমী লমজি: বজ্হ্নান্বলন্নন্ৰ লাভিলিকলি সুজিঅলি- 
লি ল্ন হাঁনদ্দন্-নীহনাল্ ক্সসন্ববৃতী লস্থা-লব্জ্ধঘানলতান্ 

হাললিক্ লল্লীব্যালুজলীত্য নাছ্ধলীঘ দলিনাঘি- 

নিস্ত '্ক্মজ্যই হাল্সান্সঅব্য-িউতীল্নুজ: অআাজান্ত বহুত্ছিন- 

মাহমীমন্মহ-স্ডিহহ্যাহি-সক্সাতীলঅ: জাই ঘলি॥ 

ভজন ০ ববল্হ্যান্সা উ্অজ্ম্হিল ৫২ লমন্নি দ্বাক্ 
ঘন্মাবুষ্ঘ (জা) ফিল স্ীল্জা: ॥ 

অ্তবলি ক্বব্তগা হুন্লা কাজনি: 
অবহাকিজ্ি' 

৯১৫৪ 



ঠং 

4৭ 

চ 

4১ 

খু 

৮ 

দি তা 128, 

স্বহন্ নহব্ধ-দামালি । সজল) ॥ 

না অনম্ানছি ভন লিষ্ভলি মমির: । 

স্মান্থমা ব্বান্ুলন্লা তব নান্থা লী বন ॥ 

ফ্ক্ন্নাঁ তর 

হহ্ক্না লা তরী ত্বইল লন্বম্মহাঁ। 

ঘ বিষ্ভানা জলি ন্ল্বা লিন্রলি: ১৯ মন্থন 1 

াক্দীতেন্লি সিনহী অন্যায়ক্নি সিলাল- 

ত্া'। 

মৃলিহী$জ্মন্-স্তৃ্ী জাল: বল হ্লানা মতিচ্ঘলি ॥ 
সচ্মীননান্ লাতিন: আিন্ছান্ 

মুতীননু সাঘযন্- 
হাম: 

বামান্সীঘ অন্ম-বনু নবাব 
জ্বাবী জানী নান্ধনীঘ: না ॥ 
ঘুলি হ্দলব্ত্ত্বাবন-নিন্তুনীন্না 

মিম অন্ু- 

স্বিন্য মলুহ্য-জীনিন ত্ব। 

যন্ষন্ধ লিক জুহাক্লত্ত সততা 

লস্ট ঘ্বঈ: হ্-জীন্বামী বিন্নীঘো: ॥ 

জল ঘক্ধ- 
নীনিল্পী উ্ঘ-ব্সঘ-লন্ীহঘি: | 

ঘক্মিবিম্যস্থিজ: ক্বীলান্ লীলহ্নীওক্গ নুলন্ধ: ॥ 

১৫৫ 



লেখদালা। | 
হাজী মহলনাদত্য ন্ভনা.. 

১৬ . হহিত্র জর %। 

নাজগক্ক লিল মিক্জী নঘাবলভবী$ক্্লল্ ॥. 

বঙ্গানুবাদ । 
(৯৩) 

সেই বিগ্রহ্পালদেবের চন্দনবারি-মনোহর-কীর্ডিগ্রভা-পুলকিত-বিশ্বনিবাসি-কীত্িত শ্রীমান্ 

মহীপাল নামক নন্দন মহাদেবের স্তায্ দ্বিতীয় “দ্বিজেশ-মৌলি” 1 হুইয়াছিলেন। 

(১৪ ) 
মহেন্দ্রতুল্য মহিমান্বিত, স্বন্দতুল্য প্রতাপশ্রী-সমন্বিত, সাহস-সারথী, 1; নীতিগুণ-সম্পন্ন, 

শ্রীশুরপাল নামক নরপাল তাহার [ মহীপালের | এক অনুজ ছিলেন। 
এপাশ পাশপাশি পাপেপপপীপীস্পাপাপাপিপাসপেসপাপপপাপপাপাপাপীশীপি পিসি তি পাশাপাশি পীিীপীিতিিলি পাশে ৭০প্পাপত পাপা পাপা কাপল? পাকা তিলা ীধি4৮৯৭ 

* বৎসরের পরিবর্তে “বচ্ছ' কথা ব্যবহৃত হইয়াছে । প্রাক্কতে “বচ্ছর" শব্দই সাধু উহা! এখনও কথোপকথনে 
ব্যবহৃত হইতেছে। . 

+ এই প্রশস্তির ১৩--১৯ শ্োক নৃতন । এই সকল গ্লোকে রচনা-কৌশলে যে সকল এঁতিহাসিক তথ্য ইঙ্গিত- 
মাত্রে স্থচিত বা ধ্বনিত হইয়াছে, সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের নিকট ভাহা স্থবিদিত থাকিলেও, এক্ষণে তাহার 
মন্মোদঘাটন কর কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যাকরনন্দি-বিরচিত “রামচরিত” কাব্যে [ প্রথম অধ্যায়ে ] দেখিতে 
পাওয়া যায়,__তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের মহীপাল, শুরপাল এবং রামপাল নামক তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তন্মধ্যে রামপাল গুণগৌরবে সর্বলোকসম্মত এবং সিংহাঁসনলাভের উপযুক্ত হইলেও, ছুর্নীতিপরায়ণ মহীপাল 
তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলে, বিদ্রোহ উপস্থিত হয়; এবং তাহাতে মহীপাঁল সিংহাসনঢ্যুত 
হইবার পর, তাহার জনকভূমি [ বরেন্দ্রী] কিয়ৎকালের জন্য কৈবর্ত-রাজের করতলগত হঠ্লে, রামপাল বনু 
ক্রেশে তাহার উদ্ধার মীধন করেন। ইহার পরিচয় দিবার জন্য “্রাষচরিতের? ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এমএ লিখয়াছেন,--« 121010802 010 17000058779 17620 10 0106. 02011005 80৮106 ০01 
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519118-” “রামচরিতের” [১২২ ক্লোকের ] টীকায় “পরলোকগতস্ত" বলিয়াই মহীপালের কথা উ্চি এত আছে। 
মূলে আছে-_“লোকান্তরপ্রণয়িণো” | মহীপালের যুদ্ধে নিহত হইবার বিবরণ টীকাকারের এই : “ব্যার উপরেই 
সংস্থাপিত। বরেন্্রমগ্ডলের প্রবাদ এই যে,-মহীপাল সন্ত্্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, লোকে সে, জন্য “মহীপালের 
গীত? গান করিত। এই প্রশস্তি-শ্লোকে মহীপালের পরিণাম কিরূপ ভাবে স্ৃচিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট প্রতিভাত 
হয়না। “ঘ্বিজেশ-মৌলি”-শবে শ্রিষ্টপ্রয়োগের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিব-পক্ষে তাহার অর্থ স্বগম $- 
মহীপাল-পক্ষে অর্থ কি, তাহ! স্পষ্ট প্রতিভাত হয় না। তিনি পরলোকগত হইয়া! [ শিবত্বলাভ করিয়াছিলেন ] 
এরূপ অর্থে “শিববদ্ধভুব” প্রযুক্ত হইয়! থাকিতে পারে। প্রশস্ভিতে পরাভবের স্পষ্ট উল্লেখ থাকে না বলিয়াই। ভাহ। 
ইঙ্গিতে স্চিত হইয়। থাকিতে পারে। 

$ “সাহস মাত্রই যাহার সারথী' এইরূপ অর্থে শুরপাল “সাহস-সারথী, বলিয়! বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি 
বঙ্ষেজ্রমণ্ডল হুইতে মগধে আশ্রয় লীভ করিয়াছিলেন। তদ্দেশেই তাহার শাসন-সময়ের প্রা্টীন লিপি আবিষ্কত 

১৫৬ 
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রি. % যেমন বৈরঘযাবল ফরিছিলেন, খই রয়প্্ডিয় 
গো, শনৌলিত'চিত দেধধাজ [বসব ) ৮ ৬ | 

গার ভ্ীরীম্পাল নামক নবপতিও মেইরপ 
(দিবা-প্রজা 3ছিব-নাদক ঝা ৃ ৈরর্ব-গতির পকষত 

বরের অতিশয় আক্রমণে আছুত এবং আ
নো লিত-চিত্ত হইত, ধৈ্যাবলন্বন করিয়াছিলেন। 

তাহার পিতার [চিং 1 সুদীর্ঘ শা
সন-সময়েই তিনি শৈশবে তেজঃপুজের বিদ্দুণ

ে শক্ত-মগ্লের 

চত্ক্ষে চমতকৃত করিয়। দিয়াছিলেন। 

(১৭) 

উহার উরস কুমারপাল অন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বকীয় স্বিস্ৃত বাহ্বীর্ধা-প্রভাবে শক্রবর্গের 

বশঃসাগর নিঃশেষে পান করিয়াছিলেন, | এবং অমরকামিনী-কপোল-কপূর-পত্রলেখা-রচনায় 8 

কীর্ঠিনাভ করিয়াছিলেন । 

হইয়াছে ;-বরেন্দ্রমণ্ডলে এ পর্য্যন্ত ভাহ। আবিষ্কৃত হয় নাই। বৈদ্যদেবের [কযৌলি-লিশিতে ] শুরপালের নাহ 
র্যান্ত উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং শূরপাল অল্পকাল নামযাত্র রাজ ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। 

$ গু-শবে দুইটি অর্থ ধ্বনিত হইয়াছে । সারঘী-পক্ষে তাহায় অর্থ_-অশ্থচালনয়জ্জ। 
* শরপালের অস্ত্রশস্ত্র অভাব ছিল না” তাহার শক্রবর্গের হৃদয়ে কেবল স্বাভাবিক বিভ্বধাতিশব্যই বর্হান 

ছিল। এই ক্সোকে এইরূপ আভাস প্রাপ্ত হওয়। যাইতে পারে। | 
1 এই গ্লোকের “দিব্য-প্রজা" ছুইটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। ফৈবর্ত-বিক্োছের 

নায়ক “দিব্য” তৎকালে প্রসিদ্ধি লীভ করায়, অন্যান্ত স্থলেও তাহার নাম ইঙ্গিতে উল্লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি 
চাকা জেলার বেলাব গ্রীমে ভোজবন্মদ্দেবের যে তাত্রশীসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও এইভাবে *দিব্যের" 
নাম উল্লিখিত আছে। এই অর্থ গ্রহণ না করিলে, উভয় পক্ষেত্র অর্থ সজতি রক্ষিত হইতে পারে না। “নির্ভর"-শব্টির 
“অতিশয়ার্থ” সুবিদিত। জয়দেব [ শীতগোবিদ্দে ] তাহার ব্যবহীর করিয়! পিয়াছেন। যথা, 

“হান্ধীল্লাম্বনইত্য তিঅলক্কলা লালীহ্-ঘালন ঘা 
সম্যহ্থ অহিহ্ধ্য লিহভুহ; ঈলান্্ঘা হাঘআা। 
ঝ্বান্ত জন্বতৃল ভুঘালত লিলি ্যান্তুত্য বীলম্লালি- 

ন্যজাহুক্ত-ন্তুদ্িন: ঝআলললীস্কাী স্বহি: দান্র ব:॥” 
রামপাল জন্মভূমি হইতে তাড়িত হইয়াও, কিরূপ ধৈর্যাবলম্বনে দীর্ঘকালের অধাবসায়ে জগ্মডুমির ! বরের 1 
উদ্ধার-সাধন করিয়াছিলেন, “কামচরিত” কাব্যে তাহা বিস্তুতভাবে উল্লিখিত আছে। সেই এতিহাসিক ঘটন 
স্মরণ করিয়া, রাজকবি এই ্োকে ইঙ্গিতে তাহার পরিচয় দিবার ই ইল্জের স্বর্গোষ্জারের সহিত রামপালের 
কাধ্যের তুলনা করিতে গিয়া, এইরূপ রচনা-কৌশলের অবভারণ! করিয়া থাকিভে গারেন। ৃ 

যু ২ ৯ উদ্ধারসাধন-চেষ্টায় কুমারপাল সেনানায়ক ছিলেন বলিয়া জি সি 

দেখিতে পাওয়া হ্বায়। কুমারপাজের শাসন-সময়েও, ভীহার প্রধানমন্ত্রী বৈদ্দেবের চেষ্টায় “মর বলে 
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লেখমাজা! 

0১৮) 
বিপক্ষপক্ষের প্রমদাসমূছের [ বৈধব্য-সাধনে ] সিন্দ,রচিক-বিলোপক্রীড়ায় 'আরক্ত-পাশিতল 

এই রাজ পৃথিবী-সন্ভোগকারী গোপালকে জন্মদান করিয়াছিলেন ॥ তিনি ধাত্রী-ক্রোড়ে পালিত 

হইবার সময়ে, জূত্তমান-মহিম হইয়া, প্বকীয় কীর্ডিষয় শুভ্র-ধূলিপটল-বিক্ষেপে শৈশবে জ্ীড়-বিস্তার 
করিয়াছিলেন । * 

0১৯ ) 
তাহার পর, তদীয [ অচরম-তাত ] কনিষ্তাত 1 রামপালাত্মজন্মা মদনদেবী-গর্ডসম্ৃত মদনপাল 

ভুবন-গর্ভকে চন্ত্রগৌর কীর্তিকলাপে পরিপূর্ণ করিয়া, সপুসমুদ্র-মাল্যধর। বজ্ন্বরা পালন 
করিয়াছিলেন । 

“কামরূপে' বিদ্বোহ-ৰিকার নিরাকৃত হইবার কথা [কমৌলি-লিপিতে ] উল্লিখিত আছে। সুতরাং এই ফ্লোকে 
রাজকবি তৎকালপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক ঘটন। স্মরণ করিয়াই, কুমারপালের কীগ্িকলাপের বর্ণনা করিয়াছেন। 

8 অফরকাধিনীগণের কপোলবিন্ন্ত কপু র-পজ্জলেখ! উল্লিখিত হইয়াছে কেন, তাহা বোধগম্য ক গ1। বীর- 
বীষ্ির পুরত্বাররূপে, দেহাবসানের পর, কুমারপাল এইরূপ কী্িলাভ করিয়] থাকিবেশ। 

* গৌপালদেবের নাম রাজসাহীর অন্তর্গত যান্দায় প্রাপ্ত একথানি মাত্র প্রস্তর-লিপিতে দেখিতে পাওয়! 
পিয়াছে। এই ক্লোকের বর্ণনায় গোপালদেব শৈশবেই পরলোক গত হইবার আভাস প্রাপ্ত হওয়া ঘায়। রাজকবি 
ডাহার বীরকী্ডির উল্লেখ করেন নাই,_-কেবল স্উর্বাতুজং” বলিয়াছেন! 

1 এই ক্লোফের "“অচরম-তাত' একটি ছুললভ প্রয়োগ । অমরকোষের [৩1১৮১ ] “চরম'-শবের ব্যাখ্যায় দেখিতে 
পাওয়া ঘাক্স,-- 

প্থ্ন্নী জঘনা ঘহল-লক্ঘ-ঘাস্তাব-মখিিল |” 

উহা হইতে [যাহার চরম নাই এই জর্থে ] অচরমতাত-শব্দের কনিষ্ঠতাত-র্থ অন্গমিত্ত হইতে পারে। 
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